
TRIBUNAL PLENO

Reunir-se-á mediante convocação do Presidente 

do Tribunal

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

ÓRGÃO ESPECIAL

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 4ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. João Ferreira Filho

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Rondon Bassil Dower Filho

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente.

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - 

Presidente

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Ano XXXII - Cuiabá/MT 

DISPONIBILIZADO na Quinta-Feira, 30 de Abril de 2020 - Edição nº 10724

Centro Político Administrativo - CPA CEP 78050-970 Caixa Postal -1071 Cuiabá - Mato Grosso

e-mail: dje@tjmt.jus.br                                                 site: www.tjmt.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral



Índice
COMARCAS 5
Terceira Entrância 5
Comarca de Alta Floresta 5
Diretoria Do Fórum 5
		1ª Vara 5
		2ª Vara 13
		3ª Vara 19
		4ª Vara 20
		6ª Vara 28

Comarca de Barra do Garças 30
		1ª Vara Cível 30
		2ª Vara Cível 31
		3ª Vara Cível 36
		4ª Vara Cível 36
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 41

Comarca de Cáceres 55
		1ª Vara Cível 55
		2ª Vara Cível 57
		3ª Vara Cível 60
		4ª Vara Cível 60
		5ª Vara Cível 63

Comarca de Diamantino 118
		1ª Vara Cível 118
		2ª Vara Cível 121
		5ª Vara 124

Comarca de Primavera do Leste 126
		1ª Vara Cível 126
		2ª Vara Cível 131
		3ª Vara Cível 146
		4ª Vara Cível 164
		5ª Vara Cível 172
		Vara Criminal 225

Comarca de Sorriso 225
		1ª Vara 228
		2ª Vara 234
		3ª Vara 250
		4ª Vara Cível 266
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 291
		2ª Vara Criminal 306

Comarca de Tangará da Serra 308
		2ª Vara Cível 308
		3ª Vara Cível 309
		5ª Vara Cível 309
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 310

Comarca de Lucas do Rio Verde 338
Diretoria do Fórum 338
		1ª Vara 339
		2ª Vara 343
		3ª Vara 345
		5ª Vara 349
		6ª Vara 355

Segunda Entrância 362
Comarca de Água Boa 362
		2ª Vara 362
		Juizado Especial Cível e Criminal 362

Comarca de Alto Araguaia 364
		1ª Vara 364
		2ª Vara 366
		Juizado Especial Cível e Criminal 370

Comarca de Barra do Bugres 372
		1ª Vara 372
		2ª Vara 375
		3ª Vara 376
		Juizado Especial Cível e Criminal 377

Comarca de Campo Novo do Parecis 382
		1ª Vara 382
		Juizado Especial Cível e Criminal 385

Comarca de Campo Verde 389
		1ª Vara 389
		2ª Vara 394
		Juizado Especial Cível e Criminal 395

Comarca de Canarana 401
		1ª Vara 402
		2ª Vara 405
		Juizado Especial Cível e Criminal 406

Comarca de Chapada dos Guimarães 407
		1ª Vara 408
		2ª Vara 409
		Juizado Especial Cível e Criminal 411

Comarca de Colíder 413
		1ª Vara 413
		2ª Vara 417
		Juizado Especial Cível e Criminal 421

Comarca de Comodoro 427
		1ª Vara 427
		2ª Vara 431
		Juizado Especial Cível e Criminal 432

Comarca de Jaciara 433
		1ª Vara 433
		2ª Vara 443
		Juizado Especial Cível e Criminal 447

Comarca de Juara 459
		1ª Vara 459
		2ª Vara 461
		Juizado Especial Cível e Criminal 466

Comarca de Mirassol D'Oeste 483
		1ª Vara 483
		2ª Vara 484



		Juizado Especial Cível e Criminal 486

Comarca de Juína 493
Diretoria do Fórum 493
		1ª Vara 493
		2ª Vara 496
		3ª Vara 500
		Juizado Especial Cível e Criminal 501

Comarca de Nova Mutum 511
		1ª Vara 511
		2ª Vara 517
		Juizado Especial Cível e Criminal 520

Comarca de Nova Xavantina 535
		1ª Vara 535
		2ª Vara 538
		Juizado Especial Cível e Criminal 540

Comarca de Paranatinga 547
		1ª Vara 547
		2ª Vara 547
		Juizado Especial Cível e Criminal 550

Comarca de Peixoto de Azevedo 556
		2ª Vara 556
		Juizado Especial Cível e Criminal 559

Comarca de Pontes e Lacerda 566
Diretoria do Fórum 566
		1ª Vara 566
		2ª Vara 568
		3ª Vara 572
		Juizado Especial Cível e Criminal 572

Comarca de Poxoréo 575
		2ª Vara 575
		Juizado Especial Cível e Criminal 585

Comarca de São José do Rio Claro 591
		1ª Vara 591
		2ª Vara 592
		Juizado Especial Cível e Criminal 593

Comarca de Vila Rica 594
		2ª Vara 594

Primeira Entrância 595
Comarca de Alto Garças 595
		Vara Única 595

Comarca de Alto Taquari 597
		Vara Única 597

Comarca de Apiacás 601
Diretoria do Fórum 601
		Vara Única 601

Comarca de Araputanga 602
		Vara Única 602
		Juizado Especial Cível e Criminal 615

Comarca de Arenápolis 621
		Vara Única 621
		Juizado Especial Cível e Criminal 622

Comarca de Aripuanã 622
		Vara Única 622
		Juizado Especial Cível e Criminal 622

Comarca de Brasnorte 624
		Vara Única 624
		Juizado Especial Cível e Criminal 624

Comarca de Campinápolis 631
		Vara Única 631

Comarca de Cláudia 634
Diretoria do Fórum 634
		Vara Única 634

Comarca de Colniza 636
		Vara Única 636

Comarca de Cotriguaçu 638
		Vara Única 638

Comarca de Dom Aquino 640
		Vara Única 640
		Juizado Cível e Criminal 641

Comarca de Feliz Natal 642
		Vara Única 642
		Juizado Especial Cível e Criminal 642

Comarca de Guarantã do Norte 642
Diretoria do Fórum 642
		Vara Única 642
		Juizado Especial Cível e Criminal 642

Comarca de Guiratinga 648
		Vara Única 648
		Juizado Especial Cível e Criminal 650

Comarca de Itaúba 651
		Juizado Especial Cível e Criminal 651

Comarca de Itiquira 658
Diretoria do Fórum 658
		Vara Única 658
		Juizado Especial Cível e Criminal 659

Comarca de Juscimeira 660
		Vara Única 660
		Juizado Especial Cível e Criminal 662



Comarca de Marcelândia 663
		Vara Única 663

Comarca de Matupá 668
		Vara Única 668

Comarca de Nobres 671
		Vara Única 671
		Juizado Especial Cível e Criminal 674

Comarca de Nortelândia 677
		Vara Única 677

Comarca de Nova Canaã do Norte 679
		Vara Única 679
		Juizado Especial Cível e Criminal 681

Comarca de Nova Monte Verde 682
		Juizado Especial Cível e Criminal 682

Comarca de Nova Ubiratã 684
		Vara Única 684

Comarca de Novo São Joaquim 686
		Vara Única 686

Comarca de Paranaita 687
		Vara Única 687

Comarca de Pedra Preta 688
		Vara Única 688
		Juizado Especial Cível e Criminal 693

Comarca de Poconé 696
		Vara Única 696
		Juizado Especial Cível e Criminal 701

Comarca de Porto dos Gaúchos 705
		Vara Única 705
		Juizado Especial Cível e Criminal 707

Comarca de Porto Alegre do Norte 708
		1ª Vara 708
		Juizado Especial Cível e Criminal 709
		2ª Vara 712
		3ª Vara 715

Comarca de Porto Esperidião 715
		Vara Única 715
		Juizado Especial Cível e Criminal 715

Comarca de Querência 717
		Vara Única 717
		Juizado Especial Cível e Criminal 720

Comarca de Ribeirão Cascalheira 735
		Juizado Especial Cível e Criminal 735

Comarca de Rio Branco 759
		Vara Única 759
		Juizado Especial Cível e Criminal 760

Comarca de Rosário Oeste 769
Diretoria do Fórum 769
		Vara Única 774
		Juizado Especial Cível e Criminal 778

Comarca de Santo Antônio do Leverger 788
		Vara Única 788
		Juizado Especial Cível e Criminal 790

Comarca de São Félix do Araguaia 800
		2ª Vara 800

Comarca de São José dos Quatro Marcos 808
		Vara Única 808

Comarca de Sapezal 809
Diretoria do Fórum 809
		Vara Única 809

Comarca de Tabaporã 815
		Vara Única 815
		Juizado Especial Cível e Criminal 815

Comarca de Tapurah 818
		Vara Única 818
		Juizado Especial Cível e Criminal 823

Comarca da Terra Nova do Norte 824
		Vara Única 824
		Juizado Especial Cível e Criminal 831

Comarca de Vila Bela da Santíssima
Trindade 834
		Vara Única 834
		Juizado Especial Cível e Criminal 837

Comarca de Vera 838
		Vara Única 838
		Juizado Especial Cível e Criminal 839



COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO nº 01/2020-JEC - Regulamenta a realização de 

audiência de conciliação por videoconferência no âmbito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT durante o prazo de vigência 

da Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, prorrogado 

pela Resolução nº 314/2020-CNJ, e da Portaria-Conjunta nº 

305/2020-TJMT ou eventual prorrogação deste período. A Exma. Srª. Drª. 

Milena Ramos de Lima e Souza Paro, Juíza de Direito titular da 4ª Vara da 

Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e CONSIDERANDO a suspensão da realização de 

audiências presenciais pelas Portarias-Conjuntas nº 249/2020-TJMT, nº 

281/2020-TJMT e nº 305/2020-TJMT e Resoluções nº 313/2020-CNJ e nº 

314/2020-CNJ; CONSIDERANDO o disposto no §7º do art. 2º da 

Portaria-Conjunta nº 249/2020 e os princípios elencados no art. 2º da Lei 

nº 9.099/95; CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Desembargador 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no bojo da 

Consulta Cia nº 0713871-57.2020.8.11.0007 formulada por esta 

Magistrada, que autoriza a realização de audiência de conciliação virtual 

por meio de videoconferência; CONSIDERANDO o disposto no artigo 6º da 

Resolução nº 314 do Conselho Nacional de Justiça, que fomenta a 

realização de atos processuais virtualmente quando for possível a 

intimação e a participação das partes; CONSIDERANDO o disposto no 

artigo 22, §2º da Lei nº 9.099/95, recentemente alterado pela novel Lei nº 

13.994/2020, que preconiza que é cabível a conciliação não presencial 

mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de 

transmissão de sons e imagens em tempo real.

 RESOLVE: Art. 1º - As audiências de conciliação do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Alta Floresta/MT serão realizadas por 

videoconferência, desde que possível a intimação das partes, durante o 

regime diferenciado de trabalho estabelecido na Resolução nº 313/2020 

do Conselho Nacional de Justiça, prorrogado pela Resolução nº 

314/2020-CNJ, e na Portaria-Conjunta nº 305/2020-TJMT ou eventual 

prorrogação deste período. Art. 2º - A Secretaria da 4ª Vara deverá 

identificar os processos que estão prontos para realização de audiência 

de conciliação e neles juntar cópia desta Ordem de Serviço, designar 

audiência por sistema de videoconferência e intimar/citar as partes para 

participar, encaminhando o link de acesso. §1º - Eventual impossibilidade 

técnica ou de ordem prática para participação da audiência não presencial 

deverá ser comunicada previamente à abertura do ato processual. §2º - 

Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa 

de conciliação virtual, será decretada a revelia e proferida sentença, nos 

termos do artigo 23 da Lei nº 9.099/95, alterado pela Lei nº 13.994/2020. 

§3º - Se o demandante não comparecer ou recusar-se a participar da 

tentativa de conciliação virtual, o processo será extinto sem resolução do 

mérito, conforme dispõe o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, e estará sujeito à 

condenação ao pagamento das custas processuais (art. 51, § 2º da Lei nº 

9.099/95 e art. 949, II, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso). Art. 3º - 

Realizada a audiência por videoconferência a conciliadora lavrará termo 

com o resumo e disponibilizará o arquivo no andamento processual. 

Restando frutífera a conciliação, registrará o resumo do acordo e 

remeterá o feito à conclusão para a homologação. Art. 4º - Os 

conciliadores poderão adotar para a realização de audiência qualquer 

sistema eletrônico disponível (Lifesize, Skype, Whatsapp, Facetime, etc.) e 

deverão gravar as audiências e juntar aos autos virtuais. Art. 5º - Os 

casos omissos e eventuais dúvidas no cumprimento desta Ordem de 

Serviço serão dirimidos pela Magistrada, mediante conclusão dos autos 

respectivos. Art. 6º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor nesta data, 

devendo ser publicada no DJe, encaminhando-se cópia à Presidência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, à Egrégia 

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, à 8ª Subseção 

da OAB/MT e ao Núcleo da Defensoria Pública Estadual, para 

conhecimento. Publique-se e cumpra-se. Alta Floresta, 29 de abril de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E SUZA PARO - Juíza de Direito

Intimação

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

Processo Número: 1004255-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

processuais pro rata, no valor de: R$ 281,26 (duzentos e oitenta e um 

reais e vinte e seis centavos) para cada parte, sendo custas no valor de 

R$ 206,70 (duzentos e seis reais e setenta centavos) e Taxa Judiciária no 

valor de R$ 74,56 (setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), 

sob pena do referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

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

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

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

desta Comarca. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004004-98.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

Advogado, acerca da contestação apresentada e vinculada neste 

expediente, para manifestação no prazo legal. ELIZABETE TIMOTIO DOS 

SANTOS mat.8345

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002326-48.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO LIZZO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

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

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

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005019-05.2019.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DEODATO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

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

contestação juntada neste feito. ELIZABETE TIMOTIO DOS SANTOS 

mat.8345

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005436-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT25311/O (ADVOGADO(A))

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

de seus procuradores, acerca da redesignação da audiência de 

conciliação para o dia 4/06/2020, às 14 horas.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002716-18.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. R. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA PRIMEIRA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - 

CENTRO - TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 

(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA NÚMERO DO PROCESSO: 

1002716-18.2019.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 61.100,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) PARTE AUTORA: Nome: VALDIANA DIAS RIBEIRO Endereço: 

Avenida Perimetral Dom Pedro II, 176, Jardim Imperial, ALTA FLORESTA - 

MT - CEP: 78580-000 PARTE REQUERIDA: Nome: ALAN FERREIRA 

SOARES Endereço: Rua Padre José de Anchieta, 322, Jardim Imperial, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 FINALIDADE:CITAÇÃO DO(A) 

REQUERIDO(A) acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

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

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 dias, contados do 

término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável C/C partilha de bens C/C Alimentos proposta 

por Valdiana Dias Ribeiro, em desfavor de Alan Ferreira Soares. Aduz a 

parte autora que conviveu em união estável com o requerido por 04 

(quatro) anos, e que desta união nasceu o menor V. E. R. S. , entretanto, 

desde o encerramento da união estável o réu não vem auxiliando 

financeiramente o infante. Sustenta que durante o relacionamento as 

partes adquiriram uma casa e uma motocicleta, que se encontram sob 

posse do requerido, razão pela qual almeja a parte autora o 

reconhecimento e dissolução da união estável com a respectiva partilha 

dos bens adquiridos e a fixação de pensão alimentícia em favor do filho do 

casal. DESPACHO/DECISÃO: Vistos. Trata-se de ação de reconhecimento 

e dissolução de união estável c/c partilha de bens c/c alimentos ajuizada 

por Valdiana Dias Ribeiro em face de Alan Ferreira Soares, todos 

qualificados nos autos. Aduz a parte autora que conviveu em união 

estável com o requerido por 04 (quatro) anos, e que desta união nasceu o 

menor V. E. R. S. (nascido em 26/12/2017), entretanto, desde o 

encerramento da união estável o réu não vem auxiliando financeiramente o 

infante. Sustenta que durante o relacionamento as partes adquiriram uma 

casa e uma motocicleta, que se encontram sob posse do requerido, razão 

pela qual almeja a parte autora o reconhecimento e dissolução da união 

estável com a respectiva partilha dos bens adquiridos e a fixação de 

pensão alimentícia em favor do filho do casal. Entendendo presentes os 

requisitos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para a fixação de 

alimentos provisórios em favor do menor envolvido. Por meio do despacho 

de Id. 20982405, determinou-se que a parte autora emendasse a inicial a 

fim de qualificar o menor beneficiário do pedido de alimentos e manifestar 

sobre o interesse em obter a guarda do mesmo, visto que a petição inicial 

foi omissa quanto esses pontos (Id. 20982405). A parte autora emendou a 

inicial ao Id. 21323601. Ao id. 22109467 foi concedida a justiça gratuita, 

fixado alimentos, guarda provisória do infante e determinado a citação do 

requerido. Tentada a citação no endereço fornecido na inicial, foi 

certificado a negativa para ciência do requerido, id. 22260555. Ao id. 

22327637, o representante processual da requerente veio aos autos 

solicitando intimação da parte autora para que esta indicasse o endereço 

do requerido. Ao id. 22398088, foi certificado a intimação da representante 

da requerente, que informou o endereço do requerido para citação. Ao id. 

22567282, requerimento para cita/intimar o requerido no endereço 

informado. Ao id. 22816101, outra diligência negativa para citação do 

requerido. Ao id. 24418459, o representante processual da requerente 

manifesta-se pela intimação da autora para comparecimento a DPE para 

informar o paradeiro do citando sob pena de extinção. Ao id. 26190362, 

novo endereço informado do citando. Ao id. 27579700, mais uma vez 

tentada citação, esta restou negativa pela não localização do requerido no 

endereço informado, bem como, na mesma oportunidade não foi 

encontrada a parte autora no endereço informado. Ao id. 29200181, 

determinação sob pena de extinção para a parte informar endereço certo 

para citação. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. CITAÇÃO POR EDITAL "CPC. - Art. 256. A citação 

por edital será feita: (...) II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar 

em que se encontrar o citando; (...) § 3º O réu será considerado em local 

ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, 

inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu 

endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de 

serviços públicos. Art. 257. São requisitos da citação por edital: I - a 

afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 

circunstâncias autorizadoras;" No caso dos autos, tanto pela afirmação da 

parte autora, bem como, pelas inúmeras tentativas de localização do réu, 

inclusive houve contato do oficial justiça com o réu através de telefone e 

este não informou o endereço onde poderia ser encontrado, furtando-se 

claramente a aplicação da lei. Desta forma, defiro o pedido, CITE-SE a 

parte requerida, por edital, na forma da lei processual vigente (artigos 

256/257, NCPC), consignando as advertências legais (artigos 335/336 e 

344, NCPC). Decorrido o prazo de resposta e não havendo manifestação 

nos autos, nomeio Defensoria Pública como curadora especial, na forma 

do artigo 72, inciso II, do NCPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo 

legal. Cumpra-se. Cite-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

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

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Tálata Daiane Limberger Battirola, digitei. Alta Floresta, 29 de abril de 

2020. Assinado Digitalmente TALATA DAIANE LIMBERGER BATTIROLA 

Gestor de Secretaria

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000809-08.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A M PARRA SERVICOS - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

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

DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO DOUTOR TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA PROCESSO nº 1000809-08.2019.8.11.0007 Valor da causa: R$ 

R$ 3.902,30 ESPÉCIE: EXECUÇÃO FISCAL POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO 
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DE ALTA FLORESTA Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: A 

M PARRA SERVICOS - ME FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) 

acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/03/2019 RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo(a) MUNICIPIO DE 

ALTA FLORESTA em face de A M PARRA SERVICOS - ME, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de R$ 3.902,30, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: nº 141/2019 VALOR TOTAL DO 

DÉBITO: R$ 3.902,30 + 10% de honorários DECISÃO: Vistos. Compulsando 

os autos, observo que já foi tentada a realização de citação da parte 

executada por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, 

sendo todas infrutíferas, assim, já está preenchidos os requisitos 

necessários para a citação editalícia na forma do artigo 8º, inciso III, da 

LEF. Assim, CITE-SE por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se os termos do artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal, a parte executada. Procedida a citação editalícia e não havendo 

pagamento ou garantia da execução, NOMEIO o douto Defensor Público 

como curador especial, para onde os autos deverão ser encaminhados 

para manifestação, no prazo legal. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ADVERTÊNCIA: Ficam ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(rão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(em) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

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

TALATA DAIANE LIMBERGER BATTIROLA, digitei. Alta Floresta, 29 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004663-10.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LAUREANO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004663-10.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

JORGE LAUREANO ALVES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1) A presente causa não apresenta 

complexidade em matéria de fato ou de direito, razão pela qual, deixo de 

designar a audiência de que trata o §3º do art. 357 do CPC e PASSO A 

SANEAR o processo desde logo. Verifico que a parte requerida suscitou 

preliminar de prescrição quinquenal, assim passo a apreciar tal questão. 

DA PRESCRIÇÃO Tal pleito mencionado no pedido da peça contestatória 

não merece muitas digressões, na medida em que o requerimento do 

benefício ora pretendido, teve seu indeferimento administrativo na data de 

27/04/2019, sendo que o ajuizamento da demanda se deu em 25/10/2019, 

ficando evidente o curto lapso entre o indeferimento administrativo e o 

ajuizamento da ação, o que não enseja, a modo algum, na prescrição 

arguida pela requerida. Além do mais, é fato que se trata de preliminar 

genérica, desprovida de qualquer especificidade quanto às parcelas que 

se pretende ver aplicada a matéria prescricional, sobremaneira que 

insustentável a arguição ora combatida. Sendo assim, REJEITO a preliminar 

da prescrição aventada pela parte requerida. Inexistindo outras 

preliminares ou questões processuais a serem decididas, declaro o feito 

saneado. 2) Entendo como necessária prova testemunhal. 3) Sem o 

prejuízo de outros, FIXO como principal ponto controvertido, o exercício de 

atividade laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção do benefício. 

4) DESIGNO audiência de instrução para o dia 10/08/2020, às 14h00min., 

devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de ambos os 

litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da autora a 

necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar depoimento 

pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do CPC, para o caso 

de não comparecimento. 5) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela 

parte informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, mediante 

comprovação nos autos, observadas as regras do art. 455, do CPC. 5.1) 

As testemunhas arroladas pelas partes deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, nos termos do art. 455, § 2º, do CPC. 6) 

DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o 

presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 

do CPC. 7) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, 

inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do CPC. 8) PROCEDA a 

Secretaria da Vara ao disposto no artigo 338 da CNGC/MT. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002199-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS VALOTE CORDEIRO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002199-47.2018.8.11.0007. AUTOR(A): LUIS 

VALOTE CORDEIRO NETO REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA Vistos. Trata-se de ação cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT ajuizada por Luiz Valote Cordeiro Neto contra a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Ao Id. 26575566 houve sentença de 

mérito, julgando parcialmente procedente o pedido da parte autora. A parte 

requerida/executada ao Id. 28784676 informou depósito voluntário da 

quantia que entendia devida, pugnando pela extinção da demanda em 

virtude do pagamento. Aportou-se certidão de trânsito em julgado (Id. 

29974586). Em manifestação de Id. 31335550 a parte autora/exequente se 

manifestou em concordância com os valores depositados em juízo, 

requerendo a expedição de alvará para a liberação do citado montante. 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo o requerido/executado depositado voluntariamente o valor 

da condenação e havendo ainda a concordância da parte 

requerente/exequente, vejo que o feito alcançou o seu objetivo. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 526, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 7 de 841



§ 3°, e artigo 924, inciso II, ambos do CPC/15, considerando que foi 

satisfeita a obrigação. Sem condenação em custas. Sem condenação em 

honorários nesta fase. EXPEÇA-SE o competente alvará para o 

levantamento dos valores depositados em Juízo, na conta indicada ao Id. 

31335550. Tendo em vista a concordância com a quitação da dívida, após 

expedido o alvará para o levantamento da monta, ARQUIVE-SE, mediante 

as baixas e cautelas de praxe, observadas as disposições da CNGC-MT. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002350-76.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GVA INCORPORACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR PINHEIRO SILVEIRA JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002350-76.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): GVA INCORPORACOES LTDA REU: NESTOR PINHEIRO 

SILVEIRA JUNIOR Vistos. Trata-se de ação reivindicatória ajuizada por 

GVA Incorporações LTDA em face de Nestor Pinheiro Silveira Junior, 

todos qualificados nos autos. Com a inicial acompanhou os documentos ali 

anexados. Recebida a inicial (Id. 20328020), determinou-se a citação do 

requerido. Certidão negativa de citação do réu, onde o Oficial de Justiça 

Informou que lhe informaram que este havia falecido há mais de 03 (três) 

anos (Id. 20983864). Pelo despacho de Id. 24838329, determinou-se a 

intimação da parte autora para se manifestar acerca da falta de 

pressupostos processuais, vez que o réu faleceu antes do ajuizamento 

da ação. A parte autora pugnou pela concessão do prazo de 30 (trinta) 

dias para retificar o polo passivo da lide (Id. 25370310). Certidão de óbito 

do requerido foi aportada no Id. 25370316. Concedeu-se o prazo solicitado 

pelo autor, entretanto, este deixou escoar sem manifestação (Id. 

30712871). É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente, 

cumpre relatar que a parte requerente foi devidamente intimada para 

manifestar-se sobre a hipótese de nulidade do processo com relação ao 

requerido Nestor Pinheiro Silveira Junior, em razão de sua morte ser 

anterior ao ajuizamento da ação. Bem, inicialmente, cumpre relatar que o 

requerido Nestor Pinheiro Silveira Junior faleceu em 26/10/2015, conforme 

certidão de óbito verificado no Id. 25370316, sendo a presente ação ação 

distribuída em 23/05/2019, portanto, em período superior a 03 (três) anos 

do falecimento do executado. Nesse ponto, nota-se que estamos 

claramente na presença de ausência de pressupostos de constituição da 

ação preceituado no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, visto que 

o referido requerido faleceu em momento anterior a propositura da ação, 

vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] IV - verificar a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo; Ademais, no presente caso não se pode aplicar o 

dispositivo do artigo 110, do CPC, que determina a sucessão das partes 

por seu espólio, visto que no referido artigo se refere-se a substituição 

pelo espólio quando ocorrer a morte de qualquer das partes, e não se a 

parte já estiver falecida antes da propositura da ação e o autor se 

equivocar na indicação do polo passivo: Art. 110. Ocorrendo a morte de 

qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus 

sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. Sobre isso, 

assim entende a jurisprudência: Ementa: RÉU FALECIDO ANTES DO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELOS HERDEIROS. PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. 

Constatado o falecimento do réu antes da propositura da ação, verifica-se 

a ausência de pressuposto processual para constituição válida e regular 

do processo, tendo em vista a falta de capacidade do demandado para 

estar em juízo e, consequentemente, para figurar o polo passivo da ação. 

2. Ao contrário dos casos em que o falecimento do réu ocorre no curso do 

processo, na situação em análise o pressuposto processual da 

capacidade já não existia no momento do ajuizamento da ação, o que 

inviabiliza, por conseguinte, a sucessão processual pelo espólio. 3. 

Verificada a existência do vício insanável, que impede a formação de 

relação processual válida, de rigor a extinção do feito sem resolução de 

mérito. 4. Apelação do INSS desprovida. Vistos e relatados estes autos 

em que são partes, as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Turma do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, negar provimento 

à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo 

parte integrante do presente julgado. DÉCIMA TURMA e-DJF3 Judicial 1 

DATA: 29/3/2017 – 19/3/2017 VIDE EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL AC 

00083585120134036119 SP (TRF-3) DESEMBARGADOR FEDERAL 

NELSON PORFIRO Seguindo, em razão do acima mencionado, verifica-se a 

ausência de legitimidade passiva do requerido Nestor Pinheiro Silveira 

Junior no momento da propositura da ação, desta forma, cuidando a 

ilegitimidade ad causam de matéria de ordem pública, não sujeita à 

preclusão, deve ser conhecida ex officio pelo Magistrado, reconheço ser 

o réu Nestor Pinheiro Silveira Junior parte ilegítima para figurar no polo 

passivo da presente lide, razão pela qual: 1) DECLARO a carência da 

ação pela ausência de legitimidade passiva e, em consequência JULGO 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

IV, do CPC. Custas e taxas remanescentes pela parte autora. Incabíveis 

honorários advocatícios, tendo em vista que não houve a triangularização 

processual. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005589-88.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1005589-88.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): PEDRO GOMES DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação 

restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez 

proposta por Pedro Gomes dos Santos contra o Instituto Nacional de 

Seguro Social - INSS, ambos qualificados nos autos em epígrafe. O pedido 

veio instruído com diversos documentos. O despacho de Id. 27966468 

determinou que a parte autora emendasse a inicial a fim de comprovar a 

resistência da autarquia requerida quanto ao pedido do benefício 

pretendido. No Id. 29270169 a parte autora pugnou pela dilação do prazo a 

fim de juntar o requerimento administrativo. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Pois bem, 

ressalto que a parte deve instruir a petição inicial com os documentos 

indispensáveis para a propositura da demanda sob pena de indeferimento, 

vejamos o que diz o CPC: “Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.” “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Ademais, o STF no RE 

631.240, com repercussão geral reconhecida, entendeu ser indispensável 

o prévio requerimento administrativo pelo segurado antes de pleitear 

benefício previdenciário nas vias judiciais. Dessa forma, percebe-se que a 

Administração Pública não foi provocada para examinar a pretensão, não 

havendo como saber se esta poderia ser satisfeita sem a necessidade da 

via judicial. Sobre o tema, o TRF da 1ª Região tem entendido que: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

POSTULADO DIRETAMENTE NA VIA JUDICIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. NOVA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO 

STF. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DILIGENCIAR O 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. 

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 631.240, com repercussão 

geral reconhecida, entendeu indispensável o prévio requerimento 

administrativo pelo segurado antes de pleitear benefício previdenciário nas 

vias judiciais. 2. Não obstante, a e. Corte Maior estabeleceu os critérios de 

transição a serem observados nos processos em curso: a) nos casos em 
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que o INSS apresentou contestação de mérito no feito, fica mantido seu 

trâmite. Isso porque, essa resposta caracteriza o interesse de agir da 

parte autora , uma vez que há resistência ao pedido, não havendo que se 

falar em carência de ação; b) Para aquelas ações ajuizadas em juizados 

itinerantes, a ausência do pedido administrativo não implicará a extinção 

do feito. Isso se dá porque os juizados se direcionam, basicamente, para 

onde não há agência do INSS, c) Nas demais ações, o requerente do 

benefício deve ser intimado pelo juízo para dar entrada no pedido junto ao 

INSS, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do processo. Uma vez 

comprovada a postulação administrativa, a autarquia também será intimada 

a se manifestar, no prazo de 90 dias. 3. Irretocável a sentença extintiva - 

sem resolução do mérito da demanda - quando o magistrado, agindo 

conforme a orientação firmada pelo Pretório Excelso, intimou previamente 

a parte autora para comprovar o pedido administrativo do benefício na 

esfera administrativa, o que não foi cumprido in casu. 4. Apelação da 

parte autora não provida. (AC 0037035-23.2013.4.01.9199 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Rel.Conv. 

JUIZ FEDERAL JOSÉ GERALDO AMARAL FONSECA JÚNIOR (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 26/02/2018)”. “PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

TEMA PACIFICADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RECURSO 

REPETITIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao 

apreciar o RE 631.240, com repercussão geral reconhecida, entendeu 

indispensável o prévio requerimento administrativo pelo segurado antes de 

pleitear benefício previdenciário nas vias judiciais, hipótese que se afasta, 

todavia, nos casos em que o INSS apresentou contestação de mérito no 

curso do processo judicial. Isso porque, havendo contestação, 

caracterizado está o interesse de agir da parte autora, uma vez que há 

resistência ao pedido, não havendo que se falar em carência de ação. 2. 

No caso concreto, a ação em epígrafe foi ajuizada em 11/08/2015, e 

instada a parte autora a comprovar o prévio requerimento administrativo 

do benefício previdenciário de auxílio acidente pleiteado inicialmente, o 

requerente não o fez, o que ensejou a extinção do processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 267, I c/c o art. 295, III, ambos do 

CPC. Dessa forma, tendo sido a presente ação ajuizada em data posterior 

a decisão do Supremo, não há como distanciar do entendimento firmado, 

sendo a extinção da presente medida impositiva. 3. Apelação desprovida. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (AC 

0038976-66.2017.4.01.9199 / GO, Rel. JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ 

CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 de 01/02/2018)”. Ante ao exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o 

feito, sem exame do mérito, com fulcro nos artigos, 321, parágrafo único, 

e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Custas judiciais e 

despesas processuais pela parte autora, entretanto, deixo sua 

exigibilidade suspensa, eis que DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita 

neste momento. Sem condenação em honorários advocatícios, visto que a 

parte requerida não foi citada para os atos e termos da presente ação. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002883-35.2019.8.11.0007
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LUIZ CARLOS OLIVEIRA DORTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002883-35.2019.8.11.0007. AUTOR(A): LUIZ 

CARLOS OLIVEIRA DORTA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação previdenciária de 

aposentadoria por invalidez c/c pedido de restabelecimento de 

auxílio-doença e tutela provisória de urgência antecipada movida por Luiz 

Carlos de Oliveira Dorta contra o Instituto Nacional de Seguro Social – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega o autor que é 

segurado da previdência facultativa. Aduz, ainda, que foi acometida por 

diversos males, indepindo-a de exercer suas atividades habituais. Assim, 

a parte requerente pleiteou junto à artarquia previdenciária a concessão 

do auxílio-doença sob o n° 6271901445, que foi indeferido. Entretanto, a 

parte demandante alega preencher todos os requisitos mínimos para a 

concessão do benefício, razão pela qual ajuizou a presente ação, 

almejando o deferimento do auxílio doença em seu favor. Com a inicial 

acompanhou os documentos ali anexados. Recebida a exordial foram 

deferidos os benefícios da Justiça Gratuita, bem como designou-se perícia 

médica a ser realizada junto ao requerente (Id. 21234501). Laudo pericial 

carreado aos autos (Id. 27561719). O requerido apresentou contestação, 

arguindo a preliminar de autotutela e, no mérito, requereu a improcedência 

da demanda (Id. 30384169). Houve impugnação à contestação (Id. 

31291643). Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre esclarecer que o caso em espeque é 

possível o julgamento antecipado do mérito, haja vista que considero que o 

feito está devidamente instruído para tanto (art. 355, inciso II, do CPC/15). 

Inicialmente, verifico que a parte requerida suscitou “preliminar de 

autotutela”, contudo, diante dos argumentos lançados, vê-se que tal 

questão é vinculado ao mérito da demanda, logo, não há como 

desvencilhar a “preliminar” e o mérito. Assim, com base na teoria da 

asserção, entendo que todos os pontos lançados devem ser analisados 

em conjunto, já que há uma ligação estrita entre eles. Desse modo, 

estando o processo devidamente instruído, e tendo em vista que a 

preliminar será analisada junto ao mérito, passo à análise meritória da 

demanda. Consiste, então, o cerne da questão em comento, em saber se a 

parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os 

requisitos exigidos à concessão do benefício postulado. Em relação à 

Seguridade Social, a Constituição Federal de 1988, assim a conceitua em 

seu artigo 194, caput: “A seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social”. Segundo a Lei Previdenciária: “O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos” 

(art. 59, caput, da Lei 8.213/91). Nesta medida, os requisitos para a 

concessão do auxílio-doença são os seguintes: “1) vínculo do segurado 

com a Previdência Social; 2) incapacidade temporária para o trabalho; 3) 

carência de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da LB), à exceção 

dos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença 

profissional ou do trabalho, bem como, nos casos de segurado que, após 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma 

das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos 

Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três 

(03) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, 

deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que 

mereçam tratamento particularizado (art. 26, II, da LB)”. Por sua vez, o 

laudo pericial encartado aos autos atesta que o requerente é acometido 

por patológias ortopédicas como lombociatalgia crônica (CID M54.4), 

espondilose (M47.9), discopatia degenerativa lombar e cervical (CID M50, 

M51.9, M54.2 e M.19), e ainda, insuficiência renal crônica grave (N18.9), 

rins policísticos (Q61.3) com cálculos (N20.9), epicondilopatia lateral 

(M77.1) e hipertensão arterial sistêmica (I.10), estando incapacitado para 

as atividades em geral, especialmente àquelas que exigem esforça físico. 

Destaca-se que o referido laudo expõe que a parte autora sofre com uma 

moléstia permanente, evolutiva e que incapacita a parte autora de exercer 

atividades com maiores esforços físicos. Aliás, embora há a existência de 

tratamentos para algumas das moléstias que lhe assolam, o laudo também 

apontou que parte desses tratamentos seria realizado com base em 

medicamentos, porém, a insufiência renal do autor impede ele de iniciar 

tais tratamentos. Sendo assim, pode-se concluir que a parte autora se 

encontra incapacitada para o trabalho, não reunindo, pois, condições de 

continuar o labor que regularmente exercia. Todavia, as condições 

pessoais do(a) segurado(a) devem ser avaliadas dentro de seu contexto 

social, se considerada sua idade, aptidões, grau de instrução, limitações 

físicas que irão acompanhá-lo dali para frente, bem como a diminuição do 

nível de renda que a nova profissão poderá acarretar. A jurisprudência 

manifesta-se no mesmo sentido: “INTERESSE DE AGIR. ALTA 

PROGRAMADA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. 

TERMO INICIAL. (...) A circunstância de ter o laudo pericial registrado a 

possibilidade, em tese, de serem desempenhadas pelo segurado funções 

laborativas que não exijam esforço físico no uso das mãos e braços, não 
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constitui óbice ao reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez quando, por suas condições pessoais, aferidas no caso 

concreto, em especial a idade e a formação acadêmico-profissional, restar 

evidente a impossibilidade de reabilitação para atividades que dispensem o 

uso de força física, como as de natureza burocrática. Cabível o 

restabelecimento do auxílio doença desde que indevidamente cessado, 

frente à constatação de que nesta ocasião o segurado já se encontrava 

impossibilitado de trabalhar, e a respectiva conversão em aposentadoria 

por invalidez na data do laudo pericial, quando constatada, no confronto 

com os demais elementos de prova, a condição definitiva da incapacidade. 

( T R F - 4  -  A P E L R E E X :  1 9 5 5 3 6 9 2 0 1 4 4 0 4 9 9 9 9  P R 

0019553-69.2014.404.9999, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de 

Julgamento: 28/07/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

12/08/2015)”. Tocante ao requisito de impossibilidade de reabilitação para 

o desempenho de outra atividade que possa garantir a subsistência do(a) 

trabalhador(a) e não consta nenhum documento nos autos atestando o 

grau de instrução da parte autora, mas nota-se que a parte requerente 

possui atualmente 49 (quarenta e nove) anos, sendo muito difícil nesta 

faixa etária se adaptar a funções que jamais teve contato, o que evidência 

que a reabilitação seria extremante dificultosa senão impossível, assim, 

entendo que a parte requerente faz jus a aposentadoria por invalidez, haja 

vista que preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei 8.213/91, in verbis: 

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão 

de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. Neste sentido, colaciono jurisprudência sobre o tema: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. 

JULGAMENTO OCORRIDO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 

POSSIBILIDADE DE O PROVEITO ECONÔMICO SUPLANTAR O LIMITE DO 

§2º DO ART. 475 DO REFERIDO DIPLOMA PROCESSUAL. REEXAME 

NECESÁRIO. INCAPACIDADE PERMANENTE. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ DEVIDA. (...) 2. A concessão do auxílio-doença ou da 

aposentadoria por invalidez pressupõe a existência de incapacidade para 

o exercício do seu labor habitual (sendo que para o último benefício tal 

incapacidade deve ser total e definitiva). (...) 4. Recorde-se que, uma vez 

reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as 

condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de 

aposentadoria por invalidez (Súmula 47 da TNU), benefício que se mostra 

adequado para a situação, pois o segurado está permanentemente 

incapacitado para o seu labor, é pessoa com 55 anos, com baixa 

escolaridade, habituado ao trabalho braçal e residente em zona rural, 

sendo pouco provável que adquira novos conhecimentos para o exercício 

de outras atividades de natureza preponderantemente intelectual. 5. 

Qualidade e carência incontrastáveis, uma vez que a prova técnica 

demonstra que a incapacidade antecede à cessação do auxílio-doença, 

posto a termo pelo INSS em 02/05/2005 (fls. 55). (...) (ACORDAO 

00472647120154019199, JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE 

SANTANA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 DATA:04/06/2018 PAGINA:.)”. Assim, levando em conta a 

legislação vigente, as provas carreadas nos autos, bem como as 

condições pessoais do requerente, a aposentadoria por invalidez é 

adequada, ante a dificílima recolocação da parte autora no meio de 

trabalho. Destarte, da simples análise do quadro clínico do requerente, 

comprovado pela perícia, das atividades que costumava desenvolver, é de 

se concluir pela impossibilidade de desempenhar a atividade laborativa 

anteriormente desenvolvida, sendo que, em virtude de sua atual idade 49 

(quarenta e nove) anos, verificada a impossibilidade de reabilitação no 

mercado de trabalho geral, motivo pelo qual, resta-nos analisar sua 

condição de segurado(a). Em sede de contestação o requerido alegou que 

a parte autora não possui qualidade de segurado(a), mas o fez de modo 

genérico, não sendo o suficiente para afastar a qualidade de segurado(a) 

da parte demandante. Porém, como vislumbra-se nos autos, o benefício foi 

indeferido por considerar que a parte requerente possuia incapacidade, 

sequer sendo analisada a qualidade de segurada da autora. Ademais, 

compulsando aos autos, verifica-se que a parte requerente recebeu 

auxílio doença até a data de 05/12/2018 (extrato CNIS de Id. 21218234, 

pág. 2). Assim sendo, resta caracterizada a qualidade de segurado(a) da 

parte autora, eis que pouco antes do ajuizento da ação a autora recebia 

benefício previdenciário e como preconiza a legislação previdenciária, o 

segurado não perde sua qualidade enquanto receber qualquer auxílio. 

Tocante ao termo inicial do benefício resta sedimentado pela jurisprudência 

que, nos casos semelhantes a este, deve ser a partir do cessamento 

indevido do benefício de auxílio-doença, portanto, deve ser concedido em 

05/12/2018, consoante informação constante nos autos. Sobre o tema: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA RESTABELECIDO E CONVERTIDO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE DEMONSTRADA PELA 

PERÍCIA E. CORROBORADA POR ATESTADOS MÉDICOS. JUROS DE 

MORA FIXADOS EM 1% AO MÊS, A CONTAR DA CITAÇÃO, EM RELAÇÃO 

ÀS PARCELAS ANTERIORES A LEI Nº 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA 

FIXADA COM BASE NO MANUAL DE CALCULO DA JUSTIÇA FEDERAL 

VIGENTE NA DATA DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. PERCENTUAL DE 10% 

INCIDENTE SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA 

SENTENÇA. (...) 4. Agiu bem o MM. Juiz Sentenciante ao determinar o 

restabelecimento do auxílio-doença a partir da cessão indevida, pois a 

incapacidade atual, fixada pelo perito, já existia naquela ocasião. Correto 

também a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, com DIB 

na data da juntada do laudo pericial, acrescido do adicional de 25%, pois 

comprovado o caráter permanente da incapacidade e a necessidade de 

assistência permanente de outra pessoa (quesito 7 do laudo pericial - fl. 

102). (...) (AC 0003246-75.2010.4.01.3302, JUIZ FEDERAL CRISTIANO 

MIRANDA DE SANTANA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA 

DA BAHIA, e-DJF1 18/11/2015 PAG.)”. Por fim, restando comprovados os 

requisitos legais para obtenção do benefício de aposentadoria por 

invalidez, imperiosa se faz a procedência total dos pedidos contidos na 

presente demanda. DISPOSITIVO Nos termos do art. 490, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e CONDENO o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes termos: a) A 

IMPLANTAR o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data da 

cessação indevida do benefício (05/12/2018), conforme dispõe o art. 43 

da Lei 8.213/91, no importe de 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício (art. 44 da Lei 8.213/91). b) A efetuar o PAGAMENTO 

das parcelas retroativas do benefício de aposentadoria por invalidez, 

desde a data do cessamento do pagamento do benefício (05/12/2018), até 

a data imediatamente anterior a sua efetiva implantação, devendo incidir 

juros de mora, a partir da citação, de 0,5% a.m., nos termos da Lei nº 

11.960/2009, e correção monetária pelos índices oficiais desde o 

vencimento de cada parcela; c) Por derradeiro, ante a decisão supra, 

CONCEDO à parte requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, conforme 

pleiteado na inicial determinando a IMPLANTAÇÃO do benefício de 

aposentadoria por invalidez, no prazo de 30 (trinta) dias. Já que o perigo 

de dano é evidente e trata de verba de caráter alimentar. OFICIE-SE ao 

requerido, observando-se o disposto no artigo 387 da CNGC-MT, 

requisitando a implantação do benefício, consignando-se o prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, com as correspondentes advertências decorrentes da 

inércia. Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal no pagamento das 

custas e despesas judiciais, bem como em honorários advocatícios que 

FIXO no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença (artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ). 

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da 

condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 (um mil) 

salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). Por 

fim, em cumprimento ao disposto no artigo 1.288 da CGNC-MT segue 

ementa: “I – Luiz Carlos Oliveira Dorta; II – Concessão de aposentadoria 

por invalidez; III – prejudicado; IV – 05/12/2018; V – 100% (cem por cento) 

do salário-de-benefício”. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM 

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

Por fim, junto aos autos comprovante da solicitação do pagamento dos 

honorários periciais via sistema AJG em favor do médico perito. Após o 

trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe, observando-se às normas da CNGC-MT. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000366-23.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA DO CARMO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000366-23.2020.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA DO 

CARMO DE LIMA REU: BANCO PAN Vistos. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débito proposta por Maria do Carmo de Lima em 

desfavor do Banco Panamericano S/A, ambos qualificados. Foi 

determinada a intimação da parte requerente para emendar a petição 

inicial, a fim de juntar documentos imprescindíveis à propositura da 

demanda. A parte requerente apresentou justificativa, afirmando o 

comprovante de residência não ser um documento imprescindível ao 

prosseguimento do feito. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, DEFIRO os benefícios 

da Justiça Gratuita, diante da corroboração da alegada hipossuficiência de 

recursos com os documentos juntados nos autos, restando comprovado 

que o pagamento das custas e despesas judiciais prejudicaria seu próprio 

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

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

oportunizado a parte autora a promover a juntada de documentos 

imprescindíveis para a propositura da demanda, mas não atendeu a 

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

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

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

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

documentos carreados aos autos, qualificam a parte requerente como 

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

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

não possui morada nesta Comarca este juízo não seria competente para 

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

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

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

sendo o comprovante de residência imprescindível para a análise de tal 

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

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

decidido: PREVIDENCIÁRIO. EMENDA À INICIAL. COMPROVANTE DE 

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

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

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

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

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

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

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

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

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

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO, 

BEM COMO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME 

PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO AUTORAL 

INSURGINDO-SE CONTRA A SENTENÇA TERMINATIVA, AO ARGUMENTO 

DE NÃO SE TRATAR O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE DOCUMENTO 

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

NÃO SE TRATE DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA 

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

E PROCURAÇÃO DIVERGE DO LANÇADO NO COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA – AUTOR QUE INFORMA NA DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

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

EM VERDADE, SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO – FUNDADA 

DÚVIDA ACERCA DO REAL LOGRADOURO DO REQUERENTE – INÉRCIA 

NA EXIBIÇÃO DE NOVO COMPROVANTE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Autor informa residir na RUA 

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

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

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

DO SOCORRO - Requerente que fez constar na declaração de residência 

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

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

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

(Apelação Cível nº 201900732851 nº único0005878-07.2019.8.25.0053 - 

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

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

00058780720198250053, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de 

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

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DO 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. A petição inicial deverá 

ser instruída com os documentos indispensáveis a sua propositura, nos 

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

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

intimado para emendar a peça inicial, sanando irregularidade apontada 

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

apesar de intimada, não colacionou o documento considerado 

indispensável pelo juiz, mormente porque pairavam dúvidas acerca do 

patrocínio pelo mesmo advogado de pessoas que residiam em comarca 

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

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

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

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

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

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

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

ação sem resolução de mérito, por descumprimento da determinação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c/c o artigo 485, inciso I, todos do CPC/15, JULGANDO EXTINTO o 

presente processo sem resolução de mérito. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das despesas e custas processuais. Todavia, suspendo a 

exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15. Sem 

condenação em honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, 

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

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004473-47.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

YARA BORGES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004473-47.2019.8.11.0007. AUTOR(A): YARA 

BORGES DIAS REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

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

auxílio-doença proposta por Yara Borges Dias em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. Alega a 

parte autora que é acometida por lombociatalgia esquerdam, poliatralgia, 

alergia a múltiplas medicações e escoliose toraco lombar (CID M544), 

impossibilitando-a de exercer suas atividades normalmente, o que ensejou 

o pedido administrativo que em primeiro momento foi deferido, no entanto, 

teve o pedido de prorrogação do benefício indeferido. Por essa razão, 

requer a antecipação de tutela e, ao final, a condenação do requerido a 

conceder-lhe o benefício de auxílio doença, desde a data do requerimento 

administrativo. A inicial veio instruída com diversos documentos. Recebida 

a proemial foram deferidos os benefícios da justiça gratuita e determinada 

a realização de perícia médica. Laudo pericial carreado aos autos ao Id. 
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28871928. O requerido apresentou contestação, arguindo a preliminar de 

autotutela e, no mérito, requereu a improcedência da demanda (Id. 

29456501). Houve impugnação à contestação (Id. 31257615). Vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Cumpre esclarecer que o caso em espeque é possível o julgamento 

antecipado do mérito, haja vista que considero que o feito está 

devidamente instruído para tanto (art. 355, inciso II, do CPC/15). 

Inicialmente, verifico que a parte requerida suscitou “preliminar de 

autotutela”, contudo, diante dos argumentos lançados, vê-se que tal 

questão é vinculado ao mérito da demanda, logo, não há como 

desvencilhar a “preliminar” e o mérito. Assim, com base na teoria da 

asserção, entendo que todos os pontos lançados devem ser analisados 

em conjunto, já que há uma ligação estrita entre eles. Desse modo, 

estando o processo devidamente instruído, e tendo em vista que a 

preliminar será analisada junto ao mérito, passo à análise meritória da 

demanda. Consiste, então, o cerne da questão em comento, em saber se a 

parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os 

requisitos exigidos à concessão do benefício postulado. Em relação à 

Seguridade Social, a Constituição Federal de 1988, assim a conceitua em 

seu artigo 194, caput: “A seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social”. Segundo a Lei Previdenciária: “O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos” 

(art. 59, caput, da Lei 8.213/91). Nesta medida, os requisitos para a 

concessão do auxílio-doença são os seguintes: 1) vínculo do segurado 

com a Previdência Social; 2) incapacidade temporária para o trabalho; 3) 

carência de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da LB), à exceção 

dos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença 

profissional ou do trabalho, bem como, nos casos de segurado que, após 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma 

das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos 

Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada 03 

(três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, 

mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e 

gravidade que mereçam tratamento particularizado (art. 26, II, da LB). Por 

sua vez, o laudo pericial juntado aos autos constatou que a parte autora 

está incapacitada para o trabalho de forma parcial e temporária. Sendo 

assim, pode-se concluir que a autora se encontra incapacitado para o 

trabalho, não reunindo, pois, condições de continuar o labor que 

regularmente exercia, porém, nada impede que ele busque outros meios 

de renda mediante reabilitação profissional. Tocante ao requisito de 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de outra atividade que 

possa garantir a subsistência do(a) trabalhador(a), o (a) médico (a) perito 

(a) concluiu que é temporária, porém, as demais condições da parte 

autora não a impede de retornar ao mercado de trabalho. Ademais, a 

incapacidade para o trabalho deve ser aferida se considerando as 

condições pessoais, idade, grau de instrução e situação socioeconômica 

do trabalhador, bem como, as atividades por ele desempenhadas. De tal 

forma, imperioso ressaltar que atualmente o a parte requerente está com 

34 (trinta e quatro) anos de idade. Aliás, o laudo médico apontou que a 

parte autora poderá se reabilitar, assim, não há indícios de que a parte 

demandante possa se reabilitar em outras funções. Dessa forma, embora 

haja nos autos a comprovação quanto à incapacidade para as atividades 

que costumava desenvolver (empregada doméstica), é certo que tal fato 

não tem o condão de configurar impossibilidade de reabilitação 

profissional, pois, embora atualmente ele esteja incapacitado, não há nos 

autos provas de que seja impossível sua readequação no mercado de 

trabalho. Ademais, sobre a insurgência da parte autora quanto ao laudo 

pericical, insta dizer que a perita mencionou que a atividade anterior da 

parte autora era empregada doméstica, assim, não há necessidade de 

complementação do laudo. Neste sentido, colaciono jurisprudência sobre o 

tema: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO 

PERICIAL FAVORÁVEL. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. 

POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 111/STJ. APELAÇÃO DA 

AUTORA DESPROVIDA. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA. 

(...) Por sua vez, a autora, 50 anos, não trouxe aos autos nenhuma prova 

com aptidão para demonstrar a impossibilidade de sua recuperação e/ou 

de reabilitação para outra função, ônus que lhe incumbia, eis que se trata 

de fato constitutivo da pretensão formulada na inicial. 4. Não 

preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por 

invalidez, consoante fixado no art. 42 da Lei nº 8.213/91. Auxílio-doença 

concedido corretamente em primeiro grau. (...) (TRF 01ª R.; Ap-RN 

0005947-92.2009.4.01.3803; Primeira Câmara Regional Previdenciária de 

Juiz de Fora; Rel. Juiz Fed. Conv. Guilherme Fabiano Julien de Rezende; 

DJF1 01/07/2016)” grifei. Deste modo, levando em consideração o acima 

esposado, e em consonância ao disposto no art. 62 da Lei nº 8.213/91, 

não há, por hora, se falar em aposentadoria por invalidez em decorrência 

da moléstia que ora lhe assola: “Art. 62. O segurado em gozo de 

auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional. (Redação 

dada pela Medida Provisória nº 739, de 2016)”. O direito ao benefício 

previdenciário de auxílio-doença se mostra patente à medida que não 

houve comprovação nos autos, quanto à impossibilidade da reabilitação 

profissional, seja através da prova documental carreada ao feito, ou pela 

prova pericial realizada no presente caso. Como no caso dos autos todo 

(a) incapacitado (a) deve permanecer no gozo do benefício mencionado, 

até que seja restabelecida a sua capacidade profissional, ou, até mesmo, 

em caso contrário, passe a receber o benefício oriundo da aposentadoria 

por invalidez em caso de restar infrutífera a sua recolocação no meio de 

trabalho. Neste sentido, trago à baila os seguintes posicionamentos dos 

Egrégios Tribunais de Justiça Brasileiros: “PREVIDENCIÁRIO - PLEITO 

OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL - SENTENÇA REFORMADA PARA RESTABELECER O 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA "O segurado em gozo de auxílio-doença, 

insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado 

para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, 

quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez." (Art. 

62, Lei n. 8.213/1991) CONDENAÇÃO INFERIOR AO VALOR DE ALÇADA 

(ART. 475, § 2º, DO CPC)- REEXAME NECESSÁRIO DISPENSÁVEL - NÃO 

CONHECIMENTO APELO PROVIDO. (TJ-SC - AC: 20120560833 SC 

2012.056083-3 (Acórdão), Relator: Gaspar Rubick, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara de Direito Público Julgado)” grifei. Neste 

sentido a autora faz jus à concessão de auxílio doença. A propósito: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. 

TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO POR LAUDO OFICIAL. CESSAÇÃO INDEVIDA. 

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RESTABELECIMENTO 

DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA 

ADVOCATÍCIA. MULTA. (...) 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

são: incapacidade total e permanente para execução de atividade 

laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à 

impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 

contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 

8.213/91. 4. O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora 

e o período de carência previsto na Lei 8.123/91, quando da concessão 

do benefício de auxílio-doença na seara administrativa. 5. Comprovada 

através de laudo médico pericial a incapacidade parcial e permanente para 

o exercício da atividade laboral, com possibilidade de reabilitação 

profissional, faz jus a parte autora ao restabelecimento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, a partir da sua cessação indevida, 

reformando-se parcialmente a sentença que acolheu o pedido para 

aposentadoria por invalidez. 6 (...). (TRF-1 - AC: 00396207720154019199 

0039620-77.2015.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO (CONV.), Data de Julgamento: 07/10/2015, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 18/11/2015 e-DJF1 P. 475)” grifei. Assim, da 

simples análise do quadro clínico da requerente, comprovado pela perícia, 

o impedimento para desenvolver atividades laborais, mas, existe a 

possibilidade de reabilitação para outras atividades, motivo pelo qual, 

resta-nos analisar sua condição de segurada. Em sede de contestação o 

requerido alegou que a autora não possui qualidade de segurada, o fez de 

modo genérico, não sendo o suficiente para afastar a qualidade de 

segurado do demandante. Inclusive, há que se repisar que o autor recebia 

o benefício previdenciário de auxílio-doença até a 21/08/2019, logo, não há 

que se discutir mais profundamente sua condição de segurado se outrora 

o INSS havia averiguado as condições da demandante e lhe atribuindo à 
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condição de segurado, e via de consequência, conferiu os benefícios 

pleiteados pelo requerente. A propósito, o STJ considera que se a 

Autarquia Previdenciária em outro momento havia reconhecido a condição 

de segurado (a) da parte e tendo o indivíduo recebido o auxílio-doença até 

data próxima ao dia do ajuizamento da demanda, há que se considerar 

como preenchida a qualidade de segurado. Senão, vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

TOTAL PARA O TRABALHO. ALIENAÇÃO MENTAL. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. (...) IV - Considerando que a 

carência é contada a partir da data de filiação, nos termos do art. 27, I, da 

Lei n. 8.213/91, o período indicado demonstra que, ao contrário do 

consignado no acórdão combatido, houve o preenchimento do requisito de 

carência. Tendo a segurada recebido auxílio-doença até a véspera do 

ajuizamento da ação, a qualidade de segurada também está preenchida. 

(...) (AREsp 1492649/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)” grifei. Assim sendo, 

resta caracterizada a qualidade de segurada da parte autora. Resta então 

caracterizada a qualidade de segurado da parte autora, não havendo que 

se falar, portanto, em falta de qualidade de segurado(a). Tocante ao termo 

inicial do benefício resta sedimentado pela jurisprudência que, em casos 

como este ele se dará pela data da cessão indevida do benefício, sendo 

que, no caso em testilha o termo inicial é em 21/08/2019. Sobre o tema, 

vejamos: “PJe - PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR 

URBANO. ARTIGO 59, CAPUT, DA LEI Nº 8.213/91. COMPROVAÇÃO DA 

QUALIDADE DE SEGURADO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE 

LABORAL. APELO DO INSS. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS DA 

CONDENAÇÃO. (...) 3. Na hipótese dos autos, em se tratando de 

restabelecimento de auxílio-doença, o termo inicial é a data em que aquele 

fora indevidamente cessado, uma vez que o ato do INSS agrediu direito 

subjetivo do beneficiário desde aquela data. (...) 8. Apelação do INSS 

parcialmente provida (consectários da condenação). (AC 

1001244-25.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 06/11/2019 PAG.)” 

grifei. Por fim, restando comprovados os requisitos legais para obtenção 

do benefício de auxílio-doença, imperiosa se faz a procedência dos 

pedidos contidos na presente demanda. DISPOSITIVO Nos termos do art. 

490, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor e 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes 

termos: a) A IMPLANTAR o benefício de auxílio-doença, desde o dia do 

cessamento indevido (21/08/2019), com renda mensal no valor equivalente 

a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, devendo o autor 

ser incluído em processo de reabilitação profissional, nos termos dos 

artigos 62 e 101 da Lei nº 8.213/91, mantendo-se o benefício até que seja 

eventualmente dada como habilitado para o desempenho de nova atividade 

que lhe garanta a subsistência, ou, se considerado insuscetível de 

recuperação, seja aposentado por invalidez, nos termos do artigo 42 e 

seguintes, da mesma Lei supramencionada; b) A efetuar o PAGAMENTO 

das parcelas retroativas do benefício de auxílio-doença, desde a 

cessação indevida na via administrativa (21/08/2019), até a data 

imediatamente anterior a sua efetiva implantação, devendo incidir juros de 

mora, a partir da citação, de 0,5% a.m., nos termos da Lei nº 11.960/2009, 

e correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada 

parcela; c) Por derradeiro, ante a decisão supra, CONCEDO à parte 

requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, conforme pleiteado na proemial. 

OFICIE-SE ao requerido, observando-se o disposto no art. 387 da 

CNGC-MT, requisitando a implantação do benefício, consignando-se o 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, com as correspondentes advertências 

decorrentes da inércia. Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento das custas e despesas judiciais, bem como em honorários 

advocatícios que FIXO no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do 

STJ). Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o 

valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 (um 

mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). 

Por fim, em cumprimento ao disposto no artigo 1.288 da CGNC-MT segue 

ementa: “a) Segurado(a): Yara Borges Dias. b) Benefício: Auxílio-doença. 

c) Renda mensal: Prejudicado. d) Direito ao recebimento das parcelas 

atrasadas reconhecido desde a cessação indevida do auxílio-doença 

(21/08/2019), até sua efetiva implantação”. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015. Por fim, junto aos autos comprovante da solicitação 

do pagamento dos honorários periciais via sistema AJG em favor do 

médico perito. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

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

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

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005587-21.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARINA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005591-58.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARINA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000728-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BOVOLINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000728-30.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: CARLOS BOVOLINE REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos, etc. Tocante ao pedido de 

suspensão dos autos contido na petição de ID 27419372, intime-se a parte 

autora para manifestação, no prazo de dez dias. Alta Floresta, 28 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005145-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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S. N. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1005145-55.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): SELMA NORBERTO DE SOUSA REU: WESLEY DE SOUZA DA 

SILVA Vistos, etc. Em análise aos fólios, percebo que a parte requerente 

informa a desistência da demanda, pugnando pela homologação desta, 

nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC. Em face do exposto, havendo 

manifestação expressa da parte exequente quanto ao desinteresse no 

prosseguimento da presente demanda (ID 29312649), julgo extinto o 

processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do 

CPC. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se o feito, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002686-80.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. F. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da sentença 

proferida nos autos abaixo transcrita: Vistos, etc. Trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença de alimentos proposta por B. d. S. d. F., 

representada por sua guardiã M. S. C. , em desfavor de J. B. d. F.. No 

curso do procedimento, a exequente informou o adimplemento parcial do 

débito e, na mesma oportunidade, noticiou interesse na desistência em 

relação ao saldo remanescente (ID 29755130). É a síntese. Decido. 

Prefacialmente, reconheço o pagamento anunciado pela exequente e, com 

fulcro no art. 924, II, do CPC, extingo parcialmente o feito em relação aos 

R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais). Em análise aos fólios, observo 

que a parte exequente informa a desistência no prosseguimento da 

demanda em relação ao saldo remanescente, pugnando pela homologação 

desta. Nesta senda, em que pese não ter havido a apresentação de 

resposta, não incidindo a norma prevista no §4º, do art. 485, do CPC, 

tornando dispensável o consentimento da parte requerida, tem-se no 

termo de declarações (ID 29755131), a anuência do requerido. Em face do 

exposto, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no 

art. 485, inciso VIII, do CPC. Eventuais custas finais pela autora, cuja 

exigibilidade ficará suspensa nos termos do §3º, do art. 98, do CPC. Sem 

honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Escoado o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se o feito, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001911-31.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO COMPER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001911-31.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): ANIZIO COMPER REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. ANIZIO COMPER ajuizou ação de 

concessão de aposentadoria por tempo de contribuição especial, comum e 

rural, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Sustenta o autor preencher os requisitos necessários à concessão do 

benefício pleiteado. Juntou documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, 

defiro a gratuidade da Justiça. CITE-SE o requerido para, querendo, 

apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

presumirem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (Novo 

CPC, arts. 182 e 344). Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Alta Floresta, 29 de abril de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003376-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CORDEIRO DE CARVALHO NETA FLORIANI (REQUERENTE)

PAULO VALOTI CORDEIRO (REQUERENTE)

APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

CELMA CELI DE CARVALHO LOPEZ (REQUERENTE)

MARIA IRACEMA CORDEIRO FRIGO (REQUERENTE)

LUIS VALOTE CORDEIRO NETO (REQUERENTE)

M. E. C. C. (REQUERENTE)

RICARDO VALOTE CORDEIRO (REQUERENTE)

GUEURI STEPHANIE BATISTA CORDEIRO (REQUERENTE)

TOM REDSON BATISTA CORDEIRO (REQUERENTE)

JOSE CORDEIRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

CLAUDIA CARVALHO CORDEIRO VALOTI MORIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE CAMARGO DE CAMPOS OAB - 959.376.091-15 

(REPRESENTANTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UMBELINA SILVA CARVALHO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003376-80.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: CELMA CELI DE CARVALHO LOPEZ, MARIA IRACEMA 

CORDEIRO FRIGO, MARIA CORDEIRO DE CARVALHO NETA FLORIANI, 

APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO, PAULO VALOTI CORDEIRO, 

CLAUDIA CARVALHO CORDEIRO VALOTI MORIMOTO, RICARDO VALOTE 

CORDEIRO, LUIS VALOTE CORDEIRO NETO, TOM REDSON BATISTA 

CORDEIRO, GUEURI STEPHANIE BATISTA CORDEIRO, M. E. C. C., JOSE 

CORDEIRO DE CARVALHO REPRESENTANTE: JANICE CAMARGO DE 

CAMPOS INVENTARIADO: UMBELINA SILVA CARVALHO Vistos, etc. 

Defiro os pedidos ministeriais de ID 27381835, determinando a intimação 

da inventariante para que seja apresentada certidão de dependentes do 

INSS de Umbelina Silva Carvalho, José Cordeiro Filho e de José Valote 

Cordeiro Filho, assim como certidão de inexistência de testamentos emitida 

pela Censec a respeito dos últimos dois. Deverá ser mais bem 

discriminado o plano de partilha, com a exata indicação do quinhão que 

caberá individualmente a cada um dos herdeiros. Tocante à petição de ID 

28336581, pela necessidade de adequação do plano de partilha, deverão 

ser apresentadas novas declarações, que poderão ser feitas pela 

procuradora, desde que tenha essa poderes especiais para tanto. A fim 

de viabilizar posterior expedição de formal de partilha, intime-se a 

inventariante para ciência do disposto na petição de ID 26649065. Por fim, 

manifeste-se a inventariante sobre a conversão do procedimento para o 

rito de arrolamento, tal como requestado pelo Ministério Público. Todas as 

providências ora determinadas deverão ser cumpridas no prazo de vinte 

dias úteis. Cumpridas as determinações, intime-se o Ministério Público e a 

Fazenda Pública Municipal. Intime-se. Alta Floresta, 29 de abril de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000079-02.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BURITIS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

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

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000079-02.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: 

BURITIS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos, etc. Em 

deferimento ao pedido de ID 28552694, este Juízo procedeu à busca dos 

endereços dos veículos constritos através do sistema Infoseg, que tem 

acesso direto e instantâneo ao banco de dados do Detran, logrando êxito 

em encontrar o endereço de cadastro dos bens. Assim, determino que o 

mandado de penhora e avaliação seja cumprido no endereço constante no 

extrato em anexo. Cumprida a diligência, intime-se a parte exequente para 

requerer o que julgar pertinente, em até quinze dias, promovendo o 

deslinde do procedimento, sob pena de extinção. Alta Floresta, 29 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004763-62.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MARIANO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004763-62.2019.8.11.0007 

REQUERENTE: OSVALDO MARIANO PRADO Vistos etc. Vislumbrando a 

ocorrência de litispendência com os autos de número 

1003073-95.2019.8.11.0007, antes de proceder à extinção do feito, sem 

resolução de mérito, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005525-78.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE ALVARES BIAZOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1005525-78.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): DONIZETE ALVARES BIAZOTTO REU: SEGURADORA LIDER 

DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos. A devida análise do 

mérito da postulação impõe a realização de perícia médica para enquadrar 

o local e a grau de suposta(s) lesão(ões) sofrida(s) pela parte autora, nos 

moldes delineados pela Lei nº 6.194/74 e tabela anexa, providência que, 

se não efetivada, pode até mesmo ensejar a nulidade do julgamento. Com 

isso, considerando que causas desta natureza são frequentes, 

numerosas são as nomeações de médicos peritos para a elaboração do 

laudo pericial, que majoritariamente são requeridas pela parte autora, 

beneficiária da gratuidade de justiça, ensejando a aplicação do art. 95, 

§3º, do CPC, ou seja, impondo ao Estado o dever de arcar com os 

honorários periciais, que somente serão pagos após o ajuizamento de 

competente ação contra o Estado de Mato Grosso (art. 507, §3º, da 

CNGC). Como resultado, nesta urbe, há histórica e severa escassez de 

profissionais que aceitam as nomeações judiciais, inviabilizando qualquer 

forma de rodízio (art. 507, §1º, II, CNGC) e causando severa ofensa à 

célere e efetiva prestação da tutela de mérito, não estando a norma do art. 

95, §3º, do CPC, adequada às regras fundamentais do ordenamento 

processual civil vigente, quando considerada a realidade da comunidade 

local. Com base nessas premissas, para atingir a necessária efetividade 

da atuação do Poder Judiciário, considerando também a excessiva 

dificuldade do comprimento do encargo pela parte autora, justificando a 

distribuição dinâmica do ônus da prova à requerida, com fulcro no art. 373, 

§1º, do CPC, atribuo à seguradora requerida o ônus de custear a perícia 

médica ora determinada, compartilhando o entendimento exarado pelo 

TJMT na ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA 

PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO A RÉ - POSSIBILIDADE – 

ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA PARTE REQUERIDA 

– OBRIGAÇÃO INEXISTENTE MAS COM AS CONSEQUÊNCIAS DA NÃO 

PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Malgrado a 

inaplicabilidade do Código de Defesa ao Consumidor nas ações que 

envolvem o seguro DPVAT , o Novo Código de Processo Civil inovou em 

seu art. 373, §1º, do CPC/2015, prevendo a possibilidade excepcional de 

inversão do ônus da prova, desde que a causa apresente peculiaridades 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprimento 

do encargo nos termos da distribuição probatória ordinária e estática (art. 

373, caput, CPC), ou ainda à maior facilidade de obtenção do fato 

contrário. 2- Quem tem o ônus de custear a prova é a ré, que o fará se 

quiser, porque ônus é faculdade, mas com consequência. (N.U 

1013033-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) Para 

tanto, determino: 1 – Nomeio a perita Dra. Letícia Rosa de Andrade, para a 

realização da perícia médica necessária. 2 - Ademais, ante a imensa 

dificuldade em obter o aceite na presente Comarca de médicos peritos 

para a execução do nobre encargo que lhes é atribuído, e dado ao grau 

de complexidade da causa, arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), excepcionando-se a tabela da Resolução nº 

232/2012-CNJ, de acordo com o permissivo previsto no art. 2º, §4º, da 

mencionada norma. 3 – Intime-se a perita nomeada, para fins de 

manifestação quanto à aceitação do encargo, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4 – Com a aceitação, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indicar 

assistente técnico; e apresentar quesitos (art. 465, §1º, NCPC), se ainda 

não tiverem apresentado, devendo a parte ré depositar o valor dos 

honorários periciais em referido prazo. 5 – Após, intime-se o perito para 

ciência dos quesitos, devendo designar o dia, horário e local da perícia, 

cujo laudo deverá ser entregue no prazo de 60 (sessenta) dias. Caso o 

perito entenda necessário fazer carga dos autos deverá se dirigir à 

escrivania para retirá-los. 6 - Passo a formular os quesitos do Juízo, nos 

seguintes termos: a) Qual o percentual de comprometimento da invalidez 

do membro afetado do autor, consoante especificação contida na tabela 

anexa à Lei n. 11.945/2009? 7 - Após, intimem-se as partes, inclusive a 

parte autora pessoalmente para comparecimento, devendo trazer todos os 

exames e laudos que dispuser. 8 - Com a juntada do laudo pericial, 

intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, 

observando na espécie a intimação das partes mediante publicação no 

DJE. 9 - Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante 

correta triagem. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Às 

providências. Alta Floresta, 29 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004668-32.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA PEREIRA MIGUINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004668-32.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA RAIMUNDA PEREIRA MIGUINS REU: SEGURADORA 

LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos. A devida análise 

do mérito da postulação impõe a realização de perícia médica para 

enquadrar o local e a grau de suposta(s) lesão(ões) sofrida(s) pela parte 

autora, nos moldes delineados pela Lei nº 6.194/74 e tabela anexa, 

providência que, se não efetivada, pode até mesmo ensejar a nulidade do 
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julgamento. Com isso, considerando que causas desta natureza são 

frequentes, numerosas são as nomeações de médicos peritos para a 

elaboração do laudo pericial, que majoritariamente são requeridas pela 

parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, ensejando a aplicação 

do art. 95, §3º, do CPC, ou seja, impondo ao Estado o dever de arcar com 

os honorários periciais, que somente serão pagos após o ajuizamento de 

competente ação contra o Estado de Mato Grosso (art. 507, §3º, da 

CNGC). Como resultado, nesta urbe, há histórica e severa escassez de 

profissionais que aceitam as nomeações judiciais, inviabilizando qualquer 

forma de rodízio (art. 507, §1º, II, CNGC) e causando severa ofensa à 

célere e efetiva prestação da tutela de mérito, não estando a norma do art. 

95, §3º, do CPC, adequada às regras fundamentais do ordenamento 

processual civil vigente, quando considerada a realidade da comunidade 

local. Com base nessas premissas, para atingir a necessária efetividade 

da atuação do Poder Judiciário, considerando também a excessiva 

dificuldade do comprimento do encargo pela parte autora, justificando a 

distribuição dinâmica do ônus da prova à requerida, com fulcro no art. 373, 

§1º, do CPC, atribuo à seguradora requerida o ônus de custear a perícia 

médica ora determinada, compartilhando o entendimento exarado pelo 

TJMT na ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA 

PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO A RÉ - POSSIBILIDADE – 

ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA PARTE REQUERIDA 

– OBRIGAÇÃO INEXISTENTE MAS COM AS CONSEQUÊNCIAS DA NÃO 

PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Malgrado a 

inaplicabilidade do Código de Defesa ao Consumidor nas ações que 

envolvem o seguro DPVAT , o Novo Código de Processo Civil inovou em 

seu art. 373, §1º, do CPC/2015, prevendo a possibilidade excepcional de 

inversão do ônus da prova, desde que a causa apresente peculiaridades 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprimento 

do encargo nos termos da distribuição probatória ordinária e estática (art. 

373, caput, CPC), ou ainda à maior facilidade de obtenção do fato 

contrário. 2- Quem tem o ônus de custear a prova é a ré, que o fará se 

quiser, porque ônus é faculdade, mas com consequência. (N.U 

1013033-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) Para 

tanto, determino: 1 – Nomeio a perita Dra. Letícia Rosa de Andrade, para a 

realização da perícia médica necessária. 2 - Ademais, ante a imensa 

dificuldade em obter o aceite na presente Comarca de médicos peritos 

para a execução do nobre encargo que lhes é atribuído, e dado ao grau 

de complexidade da causa, arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), excepcionando-se a tabela da Resolução nº 

232/2012-CNJ, de acordo com o permissivo previsto no art. 2º, §4º, da 

mencionada norma. 3 – Intime-se a perita nomeada, para fins de 

manifestação quanto à aceitação do encargo, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4 – Com a aceitação, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indicar 

assistente técnico; e apresentar quesitos (art. 465, §1º, NCPC), se ainda 

não tiverem apresentado, devendo a parte ré depositar o valor dos 

honorários periciais em referido prazo. 5 – Após, intime-se o perito para 

ciência dos quesitos, devendo designar o dia, horário e local da perícia, 

cujo laudo deverá ser entregue no prazo de 60 (sessenta) dias. Caso o 

perito entenda necessário fazer carga dos autos deverá se dirigir à 

escrivania para retirá-los. 6 - Passo a formular os quesitos do Juízo, nos 

seguintes termos: a) Qual o percentual de comprometimento da invalidez 

do membro afetado do autor, consoante especificação contida na tabela 

anexa à Lei n. 11.945/2009? 7 - Após, intimem-se as partes, inclusive a 

parte autora pessoalmente para comparecimento, devendo trazer todos os 

exames e laudos que dispuser. 8 - Com a juntada do laudo pericial, 

intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, 

observando na espécie a intimação das partes mediante publicação no 

DJE. 9 - Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante 

correta triagem. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Às 

providências. Alta Floresta, 29 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005281-52.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DINORA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1005281-52.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): DINORA MARTINS REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO 

DO SEGURO DPVAT SA Vistos. A devida análise do mérito da postulação 

impõe a realização de perícia médica para enquadrar o local e a grau de 

suposta(s) lesão(ões) sofrida(s) pela parte autora, nos moldes delineados 

pela Lei nº 6.194/74 e tabela anexa, providência que, se não efetivada, 

pode até mesmo ensejar a nulidade do julgamento. Com isso, considerando 

que causas desta natureza são frequentes, numerosas são as 

nomeações de médicos peritos para a elaboração do laudo pericial, que 

majoritariamente são requeridas pela parte autora, beneficiária da 

gratuidade de justiça, ensejando a aplicação do art. 95, §3º, do CPC, ou 

seja, impondo ao Estado o dever de arcar com os honorários periciais, que 

somente serão pagos após o ajuizamento de competente ação contra o 

Estado de Mato Grosso (art. 507, §3º, da CNGC). Como resultado, nesta 

urbe, há histórica e severa escassez de profissionais que aceitam as 

nomeações judiciais, inviabilizando qualquer forma de rodízio (art. 507, 

§1º, II, CNGC) e causando severa ofensa à célere e efetiva prestação da 

tutela de mérito, não estando a norma do art. 95, §3º, do CPC, adequada 

às regras fundamentais do ordenamento processual civil vigente, quando 

considerada a realidade da comunidade local. Com base nessas 

premissas, para atingir a necessária efetividade da atuação do Poder 

Judiciário, considerando também a excessiva dificuldade do comprimento 

do encargo pela parte autora, justificando a distribuição dinâmica do ônus 

da prova à requerida, com fulcro no art. 373, §1º, do CPC, atribuo à 

seguradora requerida o ônus de custear a perícia médica ora determinada, 

compartilhando o entendimento exarado pelo TJMT na ementa abaixo 

transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO A RÉ - 

POSSIBILIDADE – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA 

PARTE REQUERIDA – OBRIGAÇÃO INEXISTENTE MAS COM AS 

CONSEQUÊNCIAS DA NÃO PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- Malgrado a inaplicabilidade do Código de Defesa ao 

Consumidor nas ações que envolvem o seguro DPVAT , o Novo Código de 

Processo Civil inovou em seu art. 373, §1º, do CPC/2015, prevendo a 

possibilidade excepcional de inversão do ônus da prova, desde que a 

causa apresente peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprimento do encargo nos termos da 

distribuição probatória ordinária e estática (art. 373, caput, CPC), ou ainda 

à maior facilidade de obtenção do fato contrário. 2- Quem tem o ônus de 

custear a prova é a ré, que o fará se quiser, porque ônus é faculdade, 

mas com consequência. (N.U 1013033-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, 

Publicado no DJE 10/12/2019) Para tanto, determino: 1 – Nomeio a perita 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, para a realização da perícia médica 

necessária. 2 - Ademais, ante a imensa dificuldade em obter o aceite na 

presente Comarca de médicos peritos para a execução do nobre encargo 

que lhes é atribuído, e dado ao grau de complexidade da causa, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a 

tabela da Resolução nº 232/2012-CNJ, de acordo com o permissivo 

previsto no art. 2º, §4º, da mencionada norma. 3 – Intime-se a perita 

nomeada, para fins de manifestação quanto à aceitação do encargo, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 4 – Com a aceitação, intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso; indicar assistente técnico; e apresentar quesitos 

(art. 465, §1º, NCPC), se ainda não tiverem apresentado, devendo a parte 

ré depositar o valor dos honorários periciais em referido prazo. 5 – Após, 

intime-se o perito para ciência dos quesitos, devendo designar o dia, 

horário e local da perícia, cujo laudo deverá ser entregue no prazo de 60 

(sessenta) dias. Caso o perito entenda necessário fazer carga dos autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 16 de 841



deverá se dirigir à escrivania para retirá-los. 6 - Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) Qual o percentual de 

comprometimento da invalidez do membro afetado do autor, consoante 

especificação contida na tabela anexa à Lei n. 11.945/2009? 7 - Após, 

intimem-se as partes, inclusive a parte autora pessoalmente para 

comparecimento, devendo trazer todos os exames e laudos que dispuser. 

8 - Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para fins e prazo 

do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação das 

partes mediante publicação no DJE. 9 - Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante correta triagem. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. Às providências. Alta Floresta, 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002439-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MORENO CREMONEZI (EXECUTADO)

E. M. H. COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002439-36.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

EXECUTADO: E. M. H. COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME, EDSON MORENO CREMONEZI Vistos, etc. 

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

procedeu à busca do endereço do sócio da parte executada, que pode 

responder pelo débito exequendo em razão da natureza de empresário 

individual, através dos sistemas Infoseg e logrou êxito em obter logradouro 

no qual ainda não foi tentada a citação. Assim, determino expedição de 

cartas para a citação do sócio executado no endereço constante no 

extrato em anexo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005522-26.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE OLIVEIRA IZIDIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1005522-26.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): SOLANGE DE OLIVEIRA IZIDIO PEREIRA REU: SEGURADORA 

LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos. A devida análise 

do mérito da postulação impõe a realização de perícia médica para 

enquadrar o local e a grau de suposta(s) lesão(ões) sofrida(s) pela parte 

autora, nos moldes delineados pela Lei nº 6.194/74 e tabela anexa, 

providência que, se não efetivada, pode até mesmo ensejar a nulidade do 

julgamento. Com isso, considerando que causas desta natureza são 

frequentes, numerosas são as nomeações de médicos peritos para a 

elaboração do laudo pericial, que majoritariamente são requeridas pela 

parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, ensejando a aplicação 

do art. 95, §3º, do CPC, ou seja, impondo ao Estado o dever de arcar com 

os honorários periciais, que somente serão pagos após o ajuizamento de 

competente ação contra o Estado de Mato Grosso (art. 507, §3º, da 

CNGC). Como resultado, nesta urbe, há histórica e severa escassez de 

profissionais que aceitam as nomeações judiciais, inviabilizando qualquer 

forma de rodízio (art. 507, §1º, II, CNGC) e causando severa ofensa à 

célere e efetiva prestação da tutela de mérito, não estando a norma do art. 

95, §3º, do CPC, adequada às regras fundamentais do ordenamento 

processual civil vigente, quando considerada a realidade da comunidade 

local. Com base nessas premissas, para atingir a necessária efetividade 

da atuação do Poder Judiciário, considerando também a excessiva 

dificuldade do comprimento do encargo pela parte autora, justificando a 

distribuição dinâmica do ônus da prova à requerida, com fulcro no art. 373, 

§1º, do CPC, atribuo à seguradora requerida o ônus de custear a perícia 

médica ora determinada, compartilhando o entendimento exarado pelo 

TJMT na ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA 

PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO A RÉ - POSSIBILIDADE – 

ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA PARTE REQUERIDA 

– OBRIGAÇÃO INEXISTENTE MAS COM AS CONSEQUÊNCIAS DA NÃO 

PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Malgrado a 

inaplicabilidade do Código de Defesa ao Consumidor nas ações que 

envolvem o seguro DPVAT , o Novo Código de Processo Civil inovou em 

seu art. 373, §1º, do CPC/2015, prevendo a possibilidade excepcional de 

inversão do ônus da prova, desde que a causa apresente peculiaridades 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprimento 

do encargo nos termos da distribuição probatória ordinária e estática (art. 

373, caput, CPC), ou ainda à maior facilidade de obtenção do fato 

contrário. 2- Quem tem o ônus de custear a prova é a ré, que o fará se 

quiser, porque ônus é faculdade, mas com consequência. (N.U 

1013033-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) Para 

tanto, determino: 1 – Nomeio a perita Dra. Letícia Rosa de Andrade, para a 

realização da perícia médica necessária. 2 - Ademais, ante a imensa 

dificuldade em obter o aceite na presente Comarca de médicos peritos 

para a execução do nobre encargo que lhes é atribuído, e dado ao grau 

de complexidade da causa, arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), excepcionando-se a tabela da Resolução nº 

232/2012-CNJ, de acordo com o permissivo previsto no art. 2º, §4º, da 

mencionada norma. 3 – Intime-se a perita nomeada, para fins de 

manifestação quanto à aceitação do encargo, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4 – Com a aceitação, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indicar 

assistente técnico; e apresentar quesitos (art. 465, §1º, NCPC), se ainda 

não tiverem apresentado, devendo a parte ré depositar o valor dos 

honorários periciais em referido prazo. 5 – Após, intime-se o perito para 

ciência dos quesitos, devendo designar o dia, horário e local da perícia, 

cujo laudo deverá ser entregue no prazo de 60 (sessenta) dias. Caso o 

perito entenda necessário fazer carga dos autos deverá se dirigir à 

escrivania para retirá-los. 6 - Passo a formular os quesitos do Juízo, nos 

seguintes termos: a) Qual o percentual de comprometimento da invalidez 

do membro afetado do autor, consoante especificação contida na tabela 

anexa à Lei n. 11.945/2009? 7 - Após, intimem-se as partes, inclusive a 

parte autora pessoalmente para comparecimento, devendo trazer todos os 

exames e laudos que dispuser. 8 - Com a juntada do laudo pericial, 

intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, 

observando na espécie a intimação das partes mediante publicação no 

DJE. 9 - Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante 

correta triagem. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Às 

providências. Alta Floresta, 29 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003566-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE TENORIO VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO COSTA VEIGA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003566-72.2019.8.11.0007 

REQUERENTE: FRANCIELE TENORIO VEIGA REQUERIDO: APARECIDO 

COSTA VEIGA Vistos, etc. Na análise dos fólios, denota-se que o 

interditando faleceu, conforme comprovado pela certidão de óbito anexada 

(ID 30995617). Neste viés, com fulcro no art. 485, IX, do CPC, extingo o 

feito sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Havendo o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se. Alta Floresta, 29 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001075-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS DE BRITO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARO BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001075-29.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: DAIANE DOS SANTOS DE BRITO EXECUTADO: ROMARO 

BATISTA DE OLIVEIRA Vistos, etc. Trata-se de ação de cumprimento de 

sentença proposta por Emilly Amanda dos Santos de Oliveira, 

representado pela genitora Daiane dos Santos de Brito, em face Romaro 

Batista de Oliveira. Compulsando os autos, verifico que houve a inércia da 

parte autora em praticar os atos que lhe incumbiam, por prazo superior a 

30 (trinta) dias. Com efeito, sua falta de interesse no prosseguimento do 

feito restou devidamente configurada, vez que intimada para dar 

prosseguimento ao feito (ID 22635222) deixou transcorrer in albis o prazo 

para manifestação, conforme certificado (ID 28982568). Ante o exposto, 

extingo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Certificado o 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de abril de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000660-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA DE SOUSA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000660-12.2019.8.11.0007 

REQUERENTE: PATRICIA PEREIRA DE SOUSA GOMES REQUERIDO: CAB 

ALTA FLORESTA LTDA Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito proposta por PATRICIA PEREIRA DE SOUSA em face 

de CAB ALTA FLORESTA, almejando, na verdade, a revisão de faturas de 

serviços de fornecimento de água, esgoto e saneamento referentes aos 

meses de janeiro e fevereiro de 2019. Durante audiência de conciliação, 

as partes celebraram acordo, pondo fim à controvérsia (ID 31315229). É o 

relatório necessário. Decido. Compulsando os autos, vislumbra-se que as 

avenças, atinentes à revisão dos débitos que ensejaram o ajuizamento 

deste feito e do processo n. 1002335-10.2019.8.11.0007, não havendo 

qualquer empecilho à homologação. Em face do exposto, EXTINGO o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, 

HOMOLOGANDO o acordo ajustado, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, devendo seus termos ser estritamente obedecidos pelas 

partes. Custas iniciais serão rateadas. Devido à transação, há isenção de 

eventuais custas remanescentes, conforme preceitua o art. 90, §3º do 

CPC. A parte que cabe à autora ficará com a exigibilidade suspensa, 

devido à concessão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC). Cada 

parte arcara com as despesas de seus patronos. Expeça-se alvará de 

levantamento das quantias nestes autos, conforme já determinado na 

s e n t e n ç a  h o m o l o g a t ó r i a  p r o f e r i d a  n o s  a u t o s  n . 

1002335-10.2019.8.11.0007 e no termo de acordo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpridas as determinações e havendo o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquive-se. Alta Floresta, 28 de abril de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000819-52.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000819-52.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: OLIVEIRA 

CARVALHO Vistos, etc. Considerando o pagamento do lançamento nº 

427570/2014 e o cancelamento dos lançamentos nº 431906/2015, 

461860/2016, 474361/2017 e 004129/2018, todos da CDA n.º 121/2019, 

informados sob ID 24526757, com fulcro no art. 924, II do CPC, extingo o 

feito com resolução de mérito. Expeça-se alvará de levantamento dos 

honorários advocatícios depositados (ID 30890403), procedendo-se a 

transferência para a conta bancária indicada no petitório de ID 24526757. 

Eventuais custas pela parte executada. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de abril de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001879-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO CAMPOS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001879-94.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: JOSE 

AUGUSTO CAMPOS FILHO Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal 

promovida pela Fazenda Pública Municipal em face de JOSE AUGUSTO 

CAMPOS FILHO. Prefacialmente, reconheço o pagamento anunciado pela 

exequente e, com fulcro no art. 924, II, do CPC, extingo parcialmente o feito 

em relação aos lançamentos 412687/2013, 421337/2014 e 433618/2015 

da CDA nº 883/2018. Ademais, defiro o pedido de citação no endereço 

apresentado pela exequente (ID 31176575). Cumpra-se. Alta Floresta, 28 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001538-97.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE SOARES SIMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001538-97.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): CLARICE SOARES SIMAO REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se 

ação previdenciária para concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria 

por invalidez, com pedido de tutela de urgência, proposta por Clarice 

Soares Simão em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Por 

meio da petição sob ID 30764865, a parte autora requereu o 

reconhecimento de litispendência e a consequente extinção do feito. É a 
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síntese. Decido. Destacando que a parte autora requer a extinção do feito 

por litispendência, devido à reprodução de demanda anteriormente 

ajuizada sob n.º 1001537-15.2020.8.11.0007, que tramita neste Juízo, não 

vejo óbice ao reconhecimento do pedido. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, reconheço a 

litispendência e, em consequência, extingo o feito, sem resolução de 

mérito. Isento de custas processuais e honorários advocatícios. 

Transitada em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações 

necessárias. Alta Floresta, 28 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000546-73.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA CENTRO-OESTE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

ELIANE APARECIDA MARQUES QUINELLATO OAB - MT17406/O 

(ADVOGADO(A))

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALVAO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000546-73.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA CENTRO-OESTE DE EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANCA LTDA EXECUTADO: GALVAO COMERCIO DE ELETRONICOS 

LTDA - ME Vistos, etc. Em análise aos fólios, percebo que a parte 

requerente informa a desistência da demanda, pugnando pela 

homologação desta, nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC. Em face do 

exposto, havendo manifestação expressa da parte exequente quanto ao 

desinteresse no prosseguimento da presente demanda (ID 22702288), 

julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, 

inciso VI, do CPC. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se o feito, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 28 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003139-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI FAGUNDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003139-12.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): DAVI FAGUNDES DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que o requerente faleceu, conforme comprovado pela certidão 

de óbito anexada (ID 26306530). Neste viés, com fulcro no art. 485, IX, do 

CPC, extingo o feito sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. 

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se, 

intimem-se e cumpra-se. Alta Floresta, 27 de abril de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001912-16.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001912-16.2020.8.11.0007 Vistos. 1 - CITE-SE o 

executado (a) para que, nos termos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, 

em 05 (cinco) dias, pague a dívida acrescida de juros de mora, custas 

processuais e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou nomeie 

bens a penhora, a fim de garantir a execução. 2 - Conste no mandado que 

o prazo para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias, e será 

contado do depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou 

da intimação da penhora, conforme artigo 16, III, da Lei de Execução 

Fiscal. 3 - Não sendo pago o débito, nem garantido a execução, o Sr. 

Oficial de Justiça procederá à penhora ou arresto de bens, tantos quantos 

bastem para garantir a dívida, procedendo, desde logo, a avaliação, 

devendo o valor da avaliação constar do auto de penhora (artigo 13/LEF). 

4 - Na hipótese de pronto pagamento, arbitro os honorários em 5% (cinco 

por cento) do valor da causa. 5 - Expeça-se o necessário. Intime-se. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 29 de abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001882-78.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NICASSIA BRUNA VALENTINI (REQUERENTE)

TELLIA VALENTINI PIRES ROTHBARTH (REQUERENTE)

NAYARA ITALA VALENTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO VALENTINI (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001882-78.2020.8.11.0007 Vistos, etc. 1) Tendo em 

vista que o valor dado aos bens do espólio é inferior a 1.000 (mil) salários 

mínimos, DETERMINO o processamento na forma de arrolamento comum. 

2) NOMEIO como inventariante NAYARA ITALA VALENTINI, 

independentemente de compromisso, que deverá ser intimada para, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciência da presente nomeação, 

apresentar as declarações, tal como preceitua o art. 664, do CPC, as 

quais deverão constar a avaliação dos bens do espólio, bem como plano 

de partilha dos mesmos. CONSIGNE-SE que com as primeiras declarações, 

deverá a inventariante carrear procuração com poderes especiais ao 

causídico, nos termos do art. 618, III, do CPC, porventura não sejam 

prestadas pessoalmente. CONSIGNE-SE ainda, que na oportunidade das 

primeiras declarações, deverá a inventariante carrear aos autos: a. 

certidão de inexistência de testamento, expedida pela Central Notarial de 

Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, nos moldes do que 

estabelece o artigo 2º do Provimento de nº 56/2016 do Conselho Nacional 

de Justiça; b. certidão de inexistência de débito em nome do de cujus, 

relativa ao Município de Palotina/PR e Estado do Paraná. 3) Outrossim, 

OFICIE-SE o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, informar a este Juízo 

acerca da existência de dependentes do falecido MAURO VALENTINI, 

assim declarados junto à Autarquia, bem como, do descendente 

pré-morto, Giuliano Luidgi Valentini, vez que na certidão de óbito deste não 

consta informação acerca da existência ou não de descendente (id 

31518915 - Pág. 1). 4) Ainda, considerando a informação nos autos de 

que o CPF do falecido não consta na base de dados do Município de Alta 

Floresta, impossibilitando a parte autora de carrear competente certidão, 

OFICIE-SE referido Município para, no prazo de 10 (dez) dias, informar a 

este Juízo acerca da existência de dívida do de cujus junto à Fazenda 

Pública Municipal. 5) Tendo em vista que todos os herdeiros apontados 

encontram-se representados pelo causídico subscritor da petição inicial, 

DEIXO de determinar a citação destes na forma prevista no art. 626, do 

CPC. 6) Nesta oportunidade, realizo consulta junto ao Sistema BACENJUD, 

acerca da existência de ativos financeiros em nome do falecido, conforme 

extrato em anexo. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta, MT, 27 de abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito
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4ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010120-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE SILVA BARROS BALSANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

M A TONI PRODUCOES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010120-06.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: CLAUDETE SILVA 

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

atenção aos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

notadamente o da autocomposição, bem como à luz do art. 139, V do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte executada, observando a 

juntada de ID 21023496, para se manifestar em cinco dias acerca de seu 

interesse na realização de audiência de conciliação, tendo em vista o 

pedido retro. Havendo aceitação, desde já, determino a designação de 

data para realização do ato e intimação das partes para participação por 

meio do sistema de videoconferência, dando-se regular prosseguimento 

ao feito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de abril de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001910-46.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001910-46.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:MARLENE 

COSTA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANI BETO 

ROSSI POLO PASSIVO: BANCO DAYCOVAL S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

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

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

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

CEP: 78580-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-25.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PRATES LERNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

participar da audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de Maio 

de 2020, às 13:30 horas, a ser realizada por meio de videoconferência, 

nos termos da ordem de serviço anexa ao processo. Para tanto, deverá 

acessar o seguinte link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2494323 - 

código de acesso 123456789, na data e horário designado para audiência 

(04 de maio de 2020, às 13h30min.), mediante o emprego de qualquer 

recurso tecnológico disponível de transmissão de sons e imagens em 

tempo real, inclusive o aparelho celular. OBS: Considerar o horário local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-63.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

participar da audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de Maio 

de 2020, às 13:00 horas, a ser realizada por meio de videoconferência, 

nos termos da ordem de serviço anexa ao processo. Para tanto, deverá 

acessar o seguinte link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2494323 - 

código de acesso 123456789, na data e horário designado para audiência 

(04 de Maio de 2020, às 13:00 hrs), mediante o emprego de qualquer 

recurso tecnológico disponível de transmissão de sons e imagens em 

tempo real, inclusive o aparelho celular. OBS: Considerar o horário local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001116-25.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CERCI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

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

participar da audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de Maio 

de 2020, às 14:00 horas, a ser realizada por meio de videoconferência, 

nos termos da ordem de serviço anexa ao processo. Para tanto, deverá 

acessar o seguinte link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2494323 - 

código de acesso 123456789, na data e horário designado para audiência 

(04 de Maio de 2020, às 14:00 hrs), mediante o emprego de qualquer 

recurso tecnológico disponível de transmissão de sons e imagens em 

tempo real, inclusive o aparelho celular. OBS: Considerar o horário local.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005412-27.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FELIPE TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATTHEUS COSTA MARTINS OAB - MT25653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005412-27.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JEAN FELIPE 

TREVISAN REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Considerando que 

a parte autora, devidamente intimada conforme ID n.º 27932784, não 

apresentou comprovante de endereço em seu nome, REITERE-SE a 

intimação do autor para, em cinco dias, juntar aos autos virtuais 

documento atualizado comprobatório do seu endereço, sob pena de 

extinção da ação sem mérito. Cumprida ou não a determinação supra, 

voltem-me os autos conclusos para prolação da sentença. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 29 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-32.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DIEGO GRECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

participar da audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de Maio 
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de 2020, às 14:30 horas, a ser realizada por meio de videoconferência, 

nos termos da ordem de serviço anexa ao processo. Para tanto, deverá 

acessar o seguinte link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2494323 - 

código de acesso 123456789, na data e horário designado para audiência 

(04 de Maio de 2020, às 14:30 hrs), mediante o emprego de qualquer 

recurso tecnológico disponível de transmissão de sons e imagens em 

tempo real, inclusive o aparelho celular. OBS: Considerar o horário local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-32.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DIEGO GRECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para participar da audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de 

Maio de 2020, às 14:30 horas, a ser realizada por meio de 

videoconferência, nos termos da ordem de serviço anexa ao processo. 

Para tanto, deverá acessar o seguinte link de acesso: 

https://call.lifesizecloud.com/2494323 - código de acesso 123456789, na 

data e horário designado para audiência (04 de Maio de 2020, às 14:30 

hrs), mediante o emprego de qualquer recurso tecnológico disponível de 

transmissão de sons e imagens em tempo real, inclusive o aparelho 

celular. OBS: Considerar o horário local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-89.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA ALGARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

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

participar da audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 de Maio 

de 2020, às 13:00 horas, a ser realizada por meio de videoconferência, 

nos termos da ordem de serviço anexa ao processo. Para tanto, deverá 

acessar o seguinte link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2494323 - 

código de acesso 123456789, na data e horário designado para audiência 

(05 de Maio de 2020, às 13:00 hrs), mediante o emprego de qualquer 

recurso tecnológico disponível de transmissão de sons e imagens em 

tempo real, inclusive o aparelho celular. OBS: Considerar o horário local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-89.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA ALGARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para participar da audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 de 

Maio de 2020, às 13:00 horas, a ser realizada por meio de 

videoconferência, nos termos da ordem de serviço anexa ao processo. 

Para tanto, deverá acessar o seguinte link de acesso: 

https://call.lifesizecloud.com/2494323 - código de acesso 123456789, na 

data e horário designado para audiência (05 de Maio de 2020, às 13:00 

hrs), mediante o emprego de qualquer recurso tecnológico disponível de 

transmissão de sons e imagens em tempo real, inclusive o aparelho 

celular. OBS: Considerar o horário local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-96.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE DE JESUS JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE MARA MORAES SILVA OAB - MT27655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

participar da audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de Maio 

de 2020, às 15:00 horas, a ser realizada por meio de videoconferência, 

nos termos da ordem de serviço anexa ao processo. Para tanto, deverá 

acessar o seguinte link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2494323 - 

código de acesso 123456789, na data e horário designado para audiência 

(04 de Maio de 2020, às 15:00 hrs), mediante o emprego de qualquer 

recurso tecnológico disponível de transmissão de sons e imagens em 

tempo real, inclusive o aparelho celular. OBS: Considerar o horário local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-96.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE DE JESUS JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE MARA MORAES SILVA OAB - MT27655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para participar da audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de 

Maio de 2020, às 15:00 horas, a ser realizada por meio de 

videoconferência, nos termos da ordem de serviço anexa ao processo. 

Para tanto, deverá acessar o seguinte link de acesso: 

https://call.lifesizecloud.com/2494323 - código de acesso 123456789, na 

data e horário designado para audiência (04 de Maio de 2020, às 15:00 

hrs), mediante o emprego de qualquer recurso tecnológico disponível de 

transmissão de sons e imagens em tempo real, inclusive o aparelho 

celular. OBS: Considerar o horário local.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001893-10.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA VIVIANY COUTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001893-10.2020.8.11.0007 EXEQUENTE: MILTON DOS 

SANTOS SOUZA JUNIOR EXECUTADO: LARISSA VIVIANY COUTO DA 

SILVA Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 829, CPC). Transcorrido 

o prazo para pagamento, DETERMINO: I. INTIME-SE a parte credora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar no feito; II. EXPEÇA-SE certidão em 

favor do credor para o fim previsto no artigo 828 do CPC, competindo ao 

exequente comunicar ao Juízo as averbações efetivadas ou cancelar as 

averbações em caso de penhora, em 10 (dez) dias; III. PROCEDA-SE a 

inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes 

(SPC/SERASA), com fundamento no artigo 782, §3º do CPC. Consigno 

que, efetuado o pagamento, garantida a execução ou extinto o feito, a 

Secretaria da Vara deverá requisitar o imediato cancelamento da inscrição 

no rol de inadimplentes (art. 782, §4º, CPC). Ao término do prazo 
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estipulado na Portaria Conjunta nº 305/2020 do TJMT, INTIME-SE o 

exequente para, em 05 (cinco) dias, apresentar o título de crédito que 

embasou o ajuizamento da presente execução perante a Secretaria da 4ª 

Vara, a fim de ser carimbado, nos termos do Enunciado nº 126 do Fonaje, 

uma vez que se trata de título circulável. Intime-se. Cumpra, expedindo-se 

o necessário. Alta Floresta/MT, 29 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001915-68.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE AQUINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001915-68.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:TATIANE 

AQUINO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS AUGUSTO 

CUISSI POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001855-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DA MATA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001855-03.2017.8.11.0007 EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXEQUENTE: HELIO DA 

MATA SOUZA Vistos. Trata-se de pedido de apreensão/bloqueio da 

carteira nacional de habilitação e dos cartões de crédito da parte 

executada. Embora o artigo 139, inciso IV, do CPC autorize medidas 

executivas atípicas objetivando a satisfação da obrigação exequenda, no 

entanto, estas medidas não podem violar os direitos fundamentais (art. 5º 

da CF), devendo o magistrado eleger medida que seja extremamente 

necessária, lógica e proporcional, respeitando sempre o contraditório. 

Neste sentido: "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. 

INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM O ORDENAMENTO 

CONSTITUCIONAL. SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E 

PROPORCIONALIDADE. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. COAÇÃO ILEGAL. 

CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO. 1. 

O habeas corpus é instrumento de previsão constitucional vocacionado à 

tutela da liberdade de locomoção, de utilização excepcional, orientado para 

o enfrentamento das hipóteses em que se vislumbra manifesta ilegalidade 

ou abuso nas decisões judiciais. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o 

acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de 

locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal 

e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada para essa 

análise. 3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na 

execução, inovou o ordenamento jurídico com a previsão, em seu art. 139, 

IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação 

exequenda, inclusive as de pagar quantia certa. 4. As modernas regras 

de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da efetividade 

jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos 

ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de 

comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de 

forma razoável. 5. Assim, no caso concreto, após esgotados todos os 

meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar o cumprimento de 

ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, 

lógica e proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o 

escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será contrária à 

ordem jurídica. 6. Nesse sentido, para que o julgador se utilize de meios 

executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao 

contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em 

razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de 

configurar-se como sanção processual. 7. A adoção de medidas de 

incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos 

fundamentais, carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação 

reprovável, sempre que vazia de respaldo constitucional ou previsão legal 

e à medida em que não se justificar em defesa de outro direito 

fundamental. 8. A liberdade de locomoção é a primeira de todas as 

liberdades, sendo condição de quase todas as demais. Consiste em poder 

o indivíduo deslocar-se de um lugar para outro, ou permanecer cá ou lá, 

segundo lhe convenha ou bem lhe pareça, compreendendo todas as 

possíveis manifestações da liberdade de ir e vir. 9. Revela-se ilegal e 

arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte proferida no 

bojo de execução por título extrajudicial (duplicata de prestação de 

serviço), por restringir direito fundamental de ir e vir de forma 

desproporcional e não razoável. Não tendo sido demonstrado o 

esgotamento dos meios tradicionais de satisfação, a medida não se 

comprova necessária. 10. O reconhecimento da ilegalidade da medida 

consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em 

apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa 

providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida 

poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e 

fundamentada e adequada a decisão, verificada também a 

proporcionalidade da providência. 11. A jurisprudência desta Corte 

Superior é no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de 

Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, 

assim, inadequada a utilização do habeas corpus, impedindo seu 

conhecimento. É fato que a retenção desse documento tem potencial para 

causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns 

determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, 

que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, 

se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de 

impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, 

porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de 

locomoção, mas inadequação de outra natureza. 12. Recurso ordinário 

parcialmente conhecido. (STJ RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018)" 

Diante do exposto, para que não haja violação aos direitos a dignidade da 

pessoa e de liberdade da parte devedora e por não ser medida 

extremamente necessária, lógica e proporcional, INDEFIRO o pedido de 

bloqueio e retenção da Carteira Nacional de Habilitação e dos cartões de 

crédito da parte executada. INTIME-SE a parte credora para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, indique bens da parte devedora passíveis de penhora, 

sob pena de extinção da ação e arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 29 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001429-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE JESUS PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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do Processo: 1001429-25.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO 

S.A. EXECUTADO: MARIA DE JESUS PEREIRA Vistos. Trata-se de 

exceção de pré-executividade manejada pela devedora MARIA DE JESUS 

PEREIRA, objetivando o levantamento da penhora eletrônico efetivada, ao 

argumento de impenhorabilidade dos valores penhorados via sistema 

Bacenjud, com base no artigo 833, X, do CPC. O excepto, por sua vez, 

sustenta que a excipiente não comprovou que as quantias bloqueadas 

eletronicamente são impenhoráveis. Inicialmente, cumpre salientar que a 

exceção de pré-executividade constitui remédio excepcional, somente 

admissível em casos de defeito formal do título exequendo, violação dos 

pressupostos processuais e mesmo das condições da execução, não se 

prestando a discussões outras. E, para tanto, tal violação deve restar 

evidente nos autos, independentemente de qualquer dilação probatória. 

Neste sentido é o entendimento consolidado da jurisprudência: "EMENTA: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO CABIMENTO. Somente deve ser acolhida a 

exceção de pré-executividade quando o vício do título executivo for 

palpável, o que não ocorre quando a mesma vem fundamentada em 

questões que, para elucidação, faz-se necessária a dilação probatória". 

(Agravo de Instrumento nº 1.0525.98.002706-0/001, 14ª Câmara Cível, Rel. 

Dês. Valdez Leite Machado, j. 06/09/2007). Ensina Humberto Theodoro 

Júnior que a doutrina e a jurisprudência admitem “a possibilidade de o 

devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de 

penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao próprio procedimento dos 

embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e 

ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” 

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. “Comentários ao Código de Processo 

Civil”. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2003. Vol. II. Pág. 665). 

Observa-se que no caso concreto a excipiente se insurge contra a 

penhora eletrônica de valores efetuada em três contas bancárias de 

instituições financeiras distintas, conforme Id nº 31193438. Dispõe o 

parágrafo terceiro do artigo 854 do CPC: “Art. 854. Para possibilitar a 

penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a 

requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, 

determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que 

torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3º 

Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;” Conforme se vê do 

dispositivo legal acima transcrito, o ônus da prova quanto à 

impenhorabilidade é da parte executada e, no caso em apreço, a 

executada não provou que as verbas objeto de constrição são 

impenhoráveis por força do disposto no artigo 833, X, do CPC. Isto porque 

o documento aportado aos autos virtuais pela devedora no Id nº 31351030 

não é hábil a provar o alegado, porquanto sequer indica a titularidade, o 

número da conta corrente ou poupança e a instituição financeira. Nessa 

perspectiva, não é possível aferir o saldo bancário da conta corrente e da 

conta poupança da devedora à época da constrição judicial. Ademais, é 

importante destacar que foram bloqueados valores de três contas 

bancárias, cujos extratos não foram acostados aos autos a fim de 

demonstrar os saldos bancários na data da penhora. Ante o exposto, 

REJEITO a exceção de pré-executividade ofertada no Id nº 31351025. 

Considerando que a devedora está assistida pela Defensoria Pública 

Estadual, proceda-se o cadastro d referida instituição no sistema PJe para 

fim de intimação. Intimem-se. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar nos autos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001910-46.2020.8.11.0007
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MARLENE COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001910-46.2020.8.11.0007 REQUERENTE: MARLENE 

COSTA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de concessão de liminar, visando a suspensão de 

descontos decorrentes de cartão de crédito consignado em folha de 

pagamento que a parte autora alega ser indevido. Sustenta a parte autora 

que pretendia contratar um empréstimo consignado, porém, foi induzida a 

erro pela instituição ré e contratou cartão de crédito consignado, sem 

sequer ter solicitado qualquer cartão de crédito. Afirma que já pagou 

inúmeras prestações, porém, a dívida é impagável. Analisando os 

documentos apresentados, em confronto lógico com os argumentos 

expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos 

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

alegação está revelada pelos documentos acostados aos autos, deles 

transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do vício de consentimento 

invocado, já que os empréstimos concedidos na modalidade cartão de 

crédito consignado em muitos casos são revestidos de abusividade, em 

ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, em decorrência da falha do 

dever de informar o consumidor. O perigo da demora, de igual modo, é 

evidente, pois a manutenção dos descontos até então feitos diretamente 

na folha de pagamento da parte autora poderá privar a requerente de 

gerenciar de maneira adequada seus gastos mensais. Ademais, o perigo 

de irreversibilidade da medida, em casos como este, não existe, pois com 

eventual improcedência do pedido, as cobranças poderão ser efetuadas 

pela parte requerida. A orientação jurisprudencial é clara no sentido de 

que em casos semelhantes é acertada a decisão que determina a 

suspensão dos descontos efetuados diretamente em folha de pagamento 

da parte. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE 

URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. 

Verificado o preenchimento dos requisitos do artigo 300, caput, do CPC, 

aconselhável, por ora, a manutenção da decisão interlocutória que 

entendeu por deferir a antecipação de tutela de urgência, pois presentes 

os elementos autorizadores para tanto. Os documentos acostados pela 

parte agravante não demonstram que a parte autora tinha informações 

suficientes e claras acerca da modalidade imposta – Carta de Crédito 

Consignado com Reserva de Margem Consignável. Assim, a fim de evitar 

prejuízo à parte autora, cabível a manutenção da decisão de antecipação 

de tutela que deferiu a suspensão dos descontos e cancelamento da 

Reserva de Margem Consignável. Cumpre esclarecer que o cancelamento 

da Reserva de Margem Consignável não representa medida irreversível à 

parte agravante, pois caso comprovado no decorrer da instrução 

processual que a autora tinha informação suficiente acerca da 

contratação do cartão de crédito consignado poderá esta ser 

restabelecida no modo em que contratado. Decisão agravada mantida, no 

ponto. MULTA DIÁRIA. Possibilidade. Inteligência dos artigos 536, § 1º, e 

537, ambos do CPC. VALOR DA ASTREINTES. MANUTENÇÃO. Embora a 

natureza apenas inibitória da multa diária, deve ela atender ao princípio da 

proporcionalidade e não importar em enriquecimento indevido da parte 

beneficiária. Arbitramento na origem de acordo com os parâmetros 

adotados por esta Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. 

(Agravo de Instrumento, Nº 70080505720, Vigésima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado 

em: 29-05-2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – SUSPENSÃO DO DESCONTO DA PARCELA MENSAL DO 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DO AGRAVADO – 

INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DECISÃO MANTIDA – 

IMPROVIMENTO. Havendo indícios que apontam para a contratação 

fraudulenta de empréstimo consignado, os descontos nos proventos do 

Agravado padecem de lastro, tornando acertada a decisão de primeiro 

grau que, em sede de antecipação de tutela, determinou sua suspensão.” 

(TJMT. AI, 14430/2013, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 24/09/2013, Data da publicação no 

DJE 30/09/2013). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no 

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

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

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

DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar que a parte requerida 

promova as medidas administrativas objetivando a suspensão do 

desconto mensal das parcelas referentes à relação jurídica objeto da 

presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada evento de 

descumprimento. Atente-se a parte autora que deverá manter a reserva 
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de margem consignável relativa ao valor até então descontado pela 

requerida objeto do presente processo, sob pena de responsabilização. 

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

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

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

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Ademais, tendo em vista que estão em vigor diversas 

medidas visando o combate à pandemia do COVID-19, o que certamente 

pode dificultar ou até mesmo impedir o requerido de cumprir a liminar, 

determino, ainda, que seja OFICIADO eletronicamente a Secretaria de 

Finanças do Município de Alta Floresta, requisitando o imediato 

cumprimento da liminar, consistente na suspensão na folha de pagamento 

da autora do desconto mensal das parcelas referentes à relação jurídica 

objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem 

como para que seja reservada a margem consignável relativa ao contrato 

objeto desta ação até o deslinde do processo judicial. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação já designada. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001249-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DE LATORRE LUIZ (EXEQUENTE)

MARCIO CRISTIANO LUIS (EXEQUENTE)

SEBASTIAO PEREIRA LUIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

S2 TURISMO LTDA - EPP (EXECUTADO)

CVC SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YTALO AUGUSTO PONA OAB - MT16281-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001249-72.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SEBASTIAO 

PEREIRA LUIS, ILDA DE LATORRE LUIZ, MARCIO CRISTIANO LUIS 

EXECUTADO: CVC SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA., S2 TURISMO 

LTDA - EPP Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do 

CPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

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

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

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

julgado: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - 

POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - 

INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de dinheiro por meio do 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exequendo, excluindo do montante apresentado quanto aos honorários 

advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), restando frutífero o bloqueio de 

valores, motivo pelo qual o extrato da operação emitido pelo Bacenjud 

valerá como termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 do FONAJE e 

Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora integral do valor exequendo ou do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e 

Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, 

ao Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de 

valor via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, 

para que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia 

aos presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de abril 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAFINE GIOVANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001105-35.2016.8.11.0007 REQUERENTE: DAFINE 

GIOVANA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

Analisando o presente feito, verifico que a parte autora requer a baixa do 

protesto relativo à certidão de débito para custas processuais, em razão 

de ter sido condenada nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, conforme 

sentença de ID 9065945 transitada em julgado. Embora a requerente tenha 

peticionado nos autos comprovando o pagamento das custas processuais 

mediante comprovante, tal ato deveria ter sido realizado 

administrativamente junto ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA. Nesse sentido, preceitua o §2º do artigo 8º do Provimento n.º 

88/2014-CGJ, in verbis: “Art. 8° Após o protesto da certidão de débito 

(modelos anexos), o pagamento deverá ser feito, unicamente, no 

Departamento de Controle e Arrecadação – DCA, o qual fica responsável 

pela autorização/anuência eletrônica do cancelamento via sistema e pelo 

encaminhamento de intimação do devedor ao tabelionato, para que efetue 

o pagamento dos emolumentos, despesas de intimação, bem como para 

que requeira o cancelamento do protesto. [...] § 2° Com a dívida 

protestada, para efetivar o cancelamento do ato, o devedor poderá enviar 

diretamente via e-mail - departamento.controle@tjmt.jus.br - do 

Departamento de Controle e Arrecadação o comprovante de pagamento, 

ou à Comarca de origem do pagamento na Diretoria do Foro, a qual deverá 

remeter o comprovante imediatamente ao referido departamento para que 

este envie ao Instituto de Protesto.” Isto posto, INDEFIRO o pedido retro, 

uma vez que a parte autora não comprovou que solicitou diretamente, via 

e-mail, ao Departamento de Controle e Arrecadação ou à Diretoria do Foro 

(CAA) o cancelamento do ato registrado. Intime-se. Após, retorne os 

autos ao arquivo. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de abril de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004681-31.2019.8.11.0007 REQUERENTE: PATRICIA 

GOMES LISBOA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Ausente o 

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

não havendo necessidade de dilação probatória, indefiro o pedido de 

designação de audiência de instrução formulado pela requerida e passo 

ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese 

do artigo 355, inciso I do CPC. I – Preliminar a) Inépcia da Inicial – Ausência 

de Interesse de Agir e Pretensão Resistida Compulsando os autos, verifico 

que a autora comprovou o preenchimento dos requisitos do art. 319 do 

CPC, instruindo a petição inicial com os documentos necessários a sua 

propositura, demonstrando seu interesse de agir. Quanto à ausência de 

pretensão resistida, a suscitada preliminar não se encontra amparada no 

rol do art. 337 do CPC, pois não há exigência legal de que a parte 

demandante formule requerimento ou protocolo administrativo antes do 

ajuizamento de ação. Rejeito as preliminares. II – Mérito Alega a autora que 

teve seu nome negativado indevidamente pela requerida, contudo, não 

possui nenhuma dívida, pois não realizou qualquer empréstimo financeiro 

com a ré, e tentando buscar solução ao ocorrido, a autora foi ao banco, 

onde recebeu a informação que não existia nenhum débito em nome da 

requerente, e que ainda a requerida iria solucionar o problema, mas sem 

êxito, razão pela qual, pleiteia declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em contestação a ré afirma que a autora é 

titular de uma conta corrente nº 19784-0, na agência nº 1380 do banco 

requerido, e, firmou a Cédula de Crédito Bancário Limite de Crédito 

Pessoal, tendo como objeto a contratação de um limite de crédito em conta 

no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), contudo, não 

realizou o pagamento, sendo que o próprio documento anexo pela autora 

comprova a contratação, e pelo inadimplemento ocorreu a inscrição do 

nome da autora no SPC/SERASA, havendo exercício regular do direito da 

requerida. Precipuamente, havendo manifesta hipossuficiência da 

consumidora em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Observo inicialmente que tem razão a parte requerida 

quando alega que a autora utilizou seu limite de crédito pessoal no valor de 

R$ 850,00 (oitocentos e cinqüenta reais), devidamente provada pelo 

extrato juntado pela própria autora no Id nº 25488519 e também pelo 

extrato da ré de Id nº 27557524. Todavia, o valor do limite de crédito 

pessoal utilizado pela autora não condiz com as informações descritas 

nas cartas de comunicação de inscrição no SPC anexo no Id nº 25488503, 

pág 8, que descrevem a possível inserção do CPF no rol de inadimplentes 

por “Financiamento”, “Contrato 023516561000013FI”, “Valor do débito em 

aberto E$ 122,55”. Assim, a empresa requerida não se desincumbiu de 

seu ônus probatório quanto à dívida cobrada nos termos do art. 373 inciso 

II do CPC, já que a autora afirmou que possui nenhum financiamento e a 

parte requerida não provou o contrário. Por outro lado, em consulta atual 

realizada por este Juízo junto ao SPC e SERASA em nome da autora, 

verifica-se que a mesma é devedora contumaz, tendo inúmeras outras 

restrições com vencimentos anteriores ao ajuizamento dessa ação, sendo 

que a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ é medida que se impõem, o que 

inviabiliza a indenização por dano moral. Corroborando com a 

impossibilidade de indenização nos casos de consumidores com outras 

restrições, temos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal do 

Estado de Mato Grosso: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DEVEDOR CONTUMAZ. DANO MORAL INEXISTENTE. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. A existência de outros registros regulares contra o 

devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do 

STJ). (TJMT - APL: 1101272016, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de 

Publicação: 20/09/2019). Desta forma, não demonstrados os 

pressupostos para a configuração do dano moral inviável a fixação de 

indenização, não estando evidenciado transtorno significativo que 

autorizasse o pleito indenizatório, uma vez que incômodos e dissabores 

cotidianos não têm o alcance pretendido pela parte autora. III - Dispositivo 

Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora em 

face do requerido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. 

a) DECLARAR a inexistência de débito e inexistência de relação jurídica 

referente a cobrança realizada pelo requerido Banco Bradesco relativo a 

Financiamento sob o Contrato nº 023516561000013FI, no valor do débito 

em aberto E$ 122,55 (cento e vinte e dois reais e cinqüenta e cinco 

centavos) existente em nome da autora, procedendo-se a EXCLUSÃO 

definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito. De outro 

norte, julgo improcedente a pretensão indenizatória. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 29 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004298-53.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MAURO DE 

OLIVEIRA CRUZ REQUERIDO: ESTADO DE SAO PAULO, SECRETARIA DE 

LOGISTICA E TRANSPORTES - DER/SP Vistos. Conforme inteligência do 

art. 38, da Lei n.º 9.099/95 combinado com o artigo 27, da Lei nº. 

12.153/09, deixo de exarar o relatório. Passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. I – 

Revelia Consoante se depreende da certidão de ID nº.28018452, o 

requerido Estado de São Paulo não apresentou contestação, apesarde 

devidamente citado (ID nº. 25926048). Desse modo, forçoso faz-se 

reconhecer a revelia do demandado Estado de São Paulo, nos termos do 

Art. 344 do CPC, que dispõe: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor. Entretanto, sendo o réu o Estado de São Paulo, 

no que tange aos os efeitos da revelia, tenho que não se aplicam neste 

caso concreto em razão do disposto no art. 345, II, CPC. Ademais disso, a 

jurisprudência majoritária se posiciona no sentido de que à Fazenda 

Pública não se aplica o efeito material da revelia, pois os seus bens e 

direitos são considerados indisponíveis. II – Mérito Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais 

proposta por MAURO DE OLIVEIRA CRUZ em desfavor de ESTADO DE 

SÃO PAULO e SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES – DER/SP, 

alegando que foi lançada uma multa indevida em sua motocicleta marca 

Traxx, modelo JL50Q-9, cor vermelha, ano 2014, modelo 2015, placa 

QBT-7228. No mérito, alegou o autor que foi surpreendido com uma multa 

de trânsito lavrada pelo DER/SP, cometida na cidade de Americana/SP, por 

transitar em velocidade superior a máxima permitida em até 20% no dia 

13/08/2019, às 13h46min, na Rodovia SP 330, KM 128. Entretanto, apontou 

que foi autuado indevidamente pelos requeridos, afirmando que a infração 

foi perpetrada por outro veículo, que adquiriu a motocicleta nesta cidade 

de Alta Floresta/MT e nunca trafegou em outro local. Aduziu, ainda, que a 

infração sequer foi praticada por uma motocicleta, mas sim um automóvel, 

marca Toyota, modelo Corolla, o que pode ser confirmado por meio da 

notificação constante no ID nº.24508002. Por tais fatos, pretende o 

cancelamento da multa que lhe foi aplicada e a reparação decorrente do 

prejuízo moral, ante a má prestação dos serviços pelos requeridos que 

atribuíram pontos negativos à sua CNH, bem como o impediram de licenciar 

o veículo. Foi deferida a medida liminar para “determinar que o requerido 

proceda as medidas administrativas para suspensão do Auto de Infração 

nº 1C219036-6, no prazo de 05 (cinco) dias, até ulterior determinação, sob 

pena de multa de diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).” – ID nº. 

24702503. Por seu turno, o Departamento de Estradas de Rodagem do 

Estado de São Paulo - DER/SP defendeu que a Administração Pública 

direta e indireta está adstrita ao princípio da legalidade, previsto no artigo 
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37, caput, da Constituição Federal e que diante e diante do cometimento de 

infrações de trânsito pelos condutores, lavra as respectivas autuações, 

cujos dados cadastrais do veículo são extraídos do sistema da PRODESP, 

utilizado pelo DETRAN, Reconheceu a nulidade da infração de trânsito 

imputada ao autor ante a divergência de características entre o veículo 

autuado e o veículo apenado, dando provimento ao recurso administrativo, 

cancelando a penalidade aplicada, arguindo a inexistência de dano moral a 

ser indenizado – ID nº.25966013. O Estado de São Paulo não apresentou 

contestação. Pois bem. Em análise percuciente dos autos, evidencia-se 

que a cobrança indevida em decorrência de imputação errônea de 

infração é inequívoca, conforme reconhecido pelo próprio requerido em 

sede de contestação, tendo sido procedido o cancelamento da multa 

correspondente, consoante demonstra o documento de ID nº. 25966017 – 

pág. 10. Superado esse ponto, o cerne da questão consiste em elucidar a 

incidência de dano moral ante a conduta dos requeridos em desfavor do 

autor. Concernente à questão de fundo, a responsabilidade do ente 

público ao presente caso é objetiva, à luz do que dispõe o art. 37, § 6º da 

CF, não sendo necessária a comprovação da culpa para a configuração 

da sua responsabilidade civil, senão vejamos: Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Na 

mesma toada, refere o art. 43 do Código Civil: Art. 43. As pessoas 

jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos 

dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, 

ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, 

por parte destes, culpa ou dolo. Sobre o assunto, leciona o ilustre 

doutrinador Sérgio Cavalieri Filho: “(...) o constituinte adotou 

expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da 

responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, 

porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao 

dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que 

houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o 

dano” (CAVALIERI Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 8. ed. 

São Paulo: Atlas, 2009, p. 237.). Assim, evidenciada a responsabilidade 

objetiva dos requeridos sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, 

pela qual há responsabilização independentemente da existência de culpa, 

tem-se que o ente público se exonera da responsabilidade quando 

ausente o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, bem como 

quando evidenciar culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, 

ou fato exclusivo de terceiro. Na espécie, considerando o cenário fático, 

tenho que a falha na prestação do serviço público é manifesta, a partir da 

autuação do autor por infração não cometida por ele, cuja cobrança 

incontestavelmente é indevida, conforme reconhecido pelo requerido 

DER/SP. Desse modo, sendo indevida a autuação, impõe-se a reparação 

pelo dano moral suportado, eis que o autor teve pontos atribuídos à sua 

CNH e foi impedido de renovar o licenciamento anual da sua motocicleta. 

Nos termos da mais abalizada jurisprudência acerca do tema, as situações 

suportadas pelo requerente por conduta ilícita dos requeridos são 

suficientes para tornar certo o dever de indenizar, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DETRAN. IMPUTAÇÃO DE 

INFRAÇÃO AO AUTOR COMETIDA POR TERCEIRO. CONSTATADO 

EQUÍVOCO NO REGISTRO DO NÚMERO DA RG. BAIXA ADMINISTRATIVA. 

PERDA DO OBJETO COM RELAÇÃO À AUTORIA DA INFRAÇÃO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INDEVIDA. DANOS MORAIS. 

CABIMENTO. Falha administrativa decorrente de anotação do número da 

RG do autor como sendo o documento de identidade do proprietário do 

veículo, fazendo com que o demandante recebesse multa indevida. 

Correção na via administrativa após o ajuizamento da ação, importando na 

perda do objeto da demanda em relação à anulação da infração. Falta da 

comprovação da ocorrência de danos materiais não se acolhendo o 

pedido da referida indenização, descumprido o ônus do art. 333, I, do CPC. 

Imposição de indenização dos danos morais porque causou danos ao 

autor que ultrapassam o mero incômodo. Precedentes do TJRGS. JUROS. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI nº. 11.960/09. Juros e correção monetária 

conforme os índices da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, 

da Lei nº. 9.494/97, na nova redação dada pela Lei nº. 11.960 de 2009, a 

partir da sua vigência, ressalvado o período anterior, que seguirá os 

parâmetros da legislação então vigente (REsp 1.205.946-SP-art. 543-C do 

CPC). Apelação provida em parte liminarmente. (TJ/RS – AC 70052939832 

RS, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow 

Duro, Data de Julgamento: 14/02/2013, Data de Publicação: 19/02/2013) 

grifei AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE MULTA 

C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão de 

anulação de multa e indenização por danos morais. Autuação por suposta 

violação ao artigo 165, do CTB – Recurso Administrativo que exclui a 

penalidade, sendo liberada a renovação da CNH – Débito que regressou 

ao cadastro do DETRAN e foi inscrito no CADIN – Autor que não pôde 

licenciar o veículo e renovar a CNH. Inscrição do CADIN indevida – 

Administração que incorreu em ato ilícito – Dano moral que prescinde de 

prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da 

própria ilicitude do fato – Precedente do C. STJ – Quantum indenizatório 

bem fixado. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ/SP – APL 

10104887520168260506 SP 1010488-75.2016.8.26.0506, 8ª Câmara de 

Direito Público, Relator Leonel Costa, Data de Julgamento 05/07/2017, Data 

de Publicação 05/07/2017) grifei Logo, demonstrados os elementos 

ensejadores do dano moral, devida a indenização correspondente. O valor 

da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau 

de culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Nesse sentido, entendo razoável a fixação 

da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais. 

Quanto aos danos materiais pleiteados em caso de eventual pagamento do 

valor da infração, vejo que não merece acolhida, tendo em vista que a 

Administração Pública demonstrou que cancelou a multa atribuída ao autor, 

ao passo que este não comprovou ter efetuado o pagamento 

correspondente. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) 

CONFIRMAR os termos e prazos da liminar de ID nº. 24702503; b) 

DETERMINAR o cancelamento definitivo do Auto de Infração nº. 

1C219036-6 – ID nº. 24508002; c) CONDENAR os requeridos, 

solidariamente, a pagar ao autor a importância de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), a título de danos morais, devidamente atualizado, acrescida de 

juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de 

poupança, conforme estabelecido no Art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, 

devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária 

com base no IPCA-E, devida a partir da data do arbitramento (Súmula 362 

STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Transitado 

em julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

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

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004879-68.2019.8.11.0007 REQUERENTE: CLEONICE DE 

LIMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório dispensado, 

ex vi do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 
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presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. a) Inversão do 

Ônus da Prova Havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em 

relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a 

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Rejeito 

a preliminar. b) Ausência de Consulta no Balcão dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito Indefiro a preliminar, haja vista que a consulta de balcão não é 

requisito exigido pela lei, bastando à parte comprovar sua alegação pelos 

meios lícitos de provas existentes. c) Documento Sigiloso Compulsando os 

autos, em especial o documento que instruiu a contestação da requerida, 

vê-se que a mesma não juntou aos autos nenhum documento confidencial 

ou com dados sigilosos, motivo que rejeito a preliminar. II – Mérito No mérito 

afirma a autora que é cliente da requerida e no mês de Dezembro/2018, 

por dificuldades financeiras, pagou em atraso, na data de 27/12/2018, a 

fatura vencida em 11/12/2018, no valor de R$ 41,03 reais, conforme 

comprovante de pagamento. Alega que a requerida em 2019 procedeu o 

corte da linha telefônica da autora, alegando inadimplência da referida 

fatura, sendo que a autora ajuizou ação (1000644-58.2019.8.11.0007), 

perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta, onde na 

sentença datada de 01/10/19 foi reconhecido o pagamento da fatura do 

mês de dezembro e determinado o imediato desbloqueio da linha telefônica 

da requerente. Contudo, sustenta que em Novembro/2019, ao tentar 

realizar o consórcio, foi surpreendida com a informação que seu nome 

estava inserido no SPC/SERASA pela requerida com inclusão em 25/10/19, 

referente ao contrato nº 0244355699, com vencimento para 11/12/2018, 

no valor de R$ 96,01 reais, sendo que ao verificar do que se tratava, 

descobriu que é referente a fatura de Dezembro/2018, já quitada, razão 

pela qual pleiteia tutela de urgência e indenização por danos morais. Em 

contestação (Id nº 28571175) a ré argumenta que a autora habilitou a linha 

telefônica no pacote de serviços da Ré, contudo, deixou de efetuar o 

pagamento das faturas subsequentes, fato gerador do incontestável 

débito no valor atual de R$ 96,01 (noventa e seis reais e um centavo), 

havendo a regular inscrição do CPF da autora nos órgãos restritivos de 

crédito. Pleiteando a aplicabilidade da súmula 385/STJ, improcedência dos 

danos morais e pedido contraposto de condenação da autora ao 

pagamento da faturas inadimplente no valor de R$ 96,01 (noventa e seis 

reais e um centavo), e condenação da autora e sua advogada à litigância 

de má-fé. A tutela de urgência fora deferida mediante decisão de Id nº 

26170656. Trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação 

das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 

3º, caput, do CDC. Deste modo, a responsabilidade da requerida por 

eventual dano causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da 

comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do 

referido Código. Inicialmente em consulta a outra ação movida pela autora 

em face da requerida (1000644-58.2019.8.11.0007) sobre a mesma 

parcela, mas relativo a fato diverso (suspensão da linha telefônica), 

observo que a sentença daqueles autos confirmou a quitação da fatura de 

Dezembro/2018, contudo, não declarou sua inexigibilidade. Analisando os 

documentos que instruíram a exordial, verifico que de fato a autora quitou 

em atraso a fatura relativa ao mês de Dezembro/2018, vencida em 

11/12/2018, no valor de R$ 41,03 (quarenta e um reais e três centavos), 

quitada no dia 27/12/2018, consoante fatura e comprovantes de Id nº 

26076019/ 26077227. E pelo extrato do SPC de Id nº 26076988, vê-se 

claramente que a inclusão do CPF da autora pela requerida ocorreu em 

25/10/2019, ou seja, após 10 (dez) meses do efetivo pagamento. Ressalto 

que o valor, data de vencimento e código de barras da fatura de 

Dezembro/2018 (Id nº 26076019) são os mesmos constantes no 

comprovante de pagamento (Id nº 26077227), bem como, a data de 

vencimento da suposta dívida e o número do contrato descrito no extrato 

do SPC (Id nº 26076988) correspondem ao mesmo número da fatura paga, 

sendo que o valor apenas foi atualizado pela ré quando na inserção no 

SPC. Deste modo, embora a requerida alegue a existência de débito, não 

trouxe aos autos provas suficientes a comprovar a origem do débito 

quanto a fatura de Dezembro/2018, não se incumbindo de seu ônus 

probatório nos termos do art. 373 inciso II, do NCPC. Portanto, havendo 

inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplente em razão 

de dívida cuja existência não resta comprovada, evidencia-se a ilegalidade 

da anotação. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se 

configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

desídia da empresa de manter informações atualizadas sobre seus 

clientes e respectivos débitos, bem como não confirmar a persistência da 

dívida débito antes de encaminhar a conta ao cadastro de inadimplente, 

reclamando sua responsabilização por eventuais prejuízos suportados 

pelo consumidor. E quantos as telas sistêmicas juntadas pela requerida no 

bojo de sua contestação, impende anotar que o uso de tela sistêmica é 

documento produzido de forma unilateral não considerado como meio 

efetivo de prova, consoante entendimento atual sedimentado da Turma 

Recursal Única do TJMT, conforme vemos: EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E 

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE 

TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO 

- RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter contratado os 

serviços da operadora requerida, a esta incumbe comprovar a existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como 

preceitua o art. 373, II, do CPC. O “print” de tela sistêmica colacionada não 

é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva 

prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de 

danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida 

manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O 

valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJMT. 

N.U 0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). 

EMENTA: RECURSO INOMINADO – COBRANÇA INDEVIDA LANÇADA NA 

CONTA CORRENTE DO AUTOR – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS 

UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – 

DEVER DE INDENIZAR – DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO 

COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO 

- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT. N.U 

1000035-87.2018.8.11.0079, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado 

no DJE 21/02/2020). Note-se que quanto ao argumento da requerida de 

aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, em consulta ao SPC/SERASA, 

constato que a autora possui 01 (uma) restrição recentes em seu nome 

datada em 13/03/2020, e, contudo, é POSTERIOR ao ajuizamento da ação 

e do objeto da lide. E neste sentido a Súmula 385 do STJ, expressa que: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento". Grifei. No caso dos autos, sendo a 

anotação aos órgãos de proteção ao crédito posteriores à negativação 

debatida, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso caminha no sentido de ser possível a indenização por danos 

morais, vejamos: EMENTA: RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – FATURAS E 

TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ - 

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT. N.U 

1000259-29.2019.8.11.0034, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2019, Publicado 

no DJE 27/11/2019). E sobre a comprovação dos morais em decorrência 

de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). Assim, 

configura-se a falha na prestação de serviços, o que atrai a inteligência 

do artigo 14 do CDC, o qual atribui ao fornecedor de serviços à 

responsabilidade objetiva. Portanto, o nome da autora foi indevidamente 

lançado em cadastro restritivo de crédito em razão de dívida não contraída 

por ele uma vez que não se utilizou dos serviços prestados pela ré. O 

nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na 

ligação entre a má prestação de serviço, e a negativação indevida de 
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pessoa errada, reclamando sua responsabilização por eventuais prejuízos 

suportados pela requerente. O valor da indenização por dano moral deve 

ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico 

da autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). INDEFIRO o pleito da ré de condenação da 

autora ou de sua advogada à litigância de má-fé, eis que no presente caso 

não vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. 

INDEFIRO o pedido contraposto da requerida para condenação da autora 

ao pagamento do débito relativo à fatura de dezembro/2018, vencida em 

11/12/2018 no valor de R$ 96,01 (noventa e seis reais e um centavo) eis 

que esta quantia cobrada pela ré foi declarada inexigível. II – Dispositivo 

Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA e JULGO 

PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente 

Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência de débito 

referente ao contrato nº 0244355699, com vencimento em 11/12/2018, 

procedendo-se a requerida a EXCLUSÃO definitiva do nome da autora dos 

órgãos de proteção ao crédito; a) CONDENAR a ré a pagar a autora a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 

405, CC). Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado e se 

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

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

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

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Michelle Azevedo 

Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001009-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

DAVSON VICTOR DO NASCIMENTO OAB - PE35995 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA DE JESUS MARTINS OAB - SP401177 (ADVOGADO(A))

JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA OAB - SP299398 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001009-49.2018.8.11.0007 ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA 

SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

um depósito identificado referente a condução do oficial de justiça até o 

endereço do requerido na cidade de Cuiabá-MT. O recolhimento da 

diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Emitir guia (informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número 

processo - próximo (opção outra Comarca) - preencher a guia com as 

informações do endereço a ser diligenciado em Cuiabá e gerar a guia, 

devendo ainda juntar aos autos o comprovante quitado para posterior 

expedição do mandado de penhora dos veículos. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 29 de abril de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004633-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GESMAR LEAO DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTELLI OAB - MS9643 (ADVOGADO(A))

JEOVA RODRIGUES MACEDO OAB - GO36614 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004633-72.2019.8.11.0007 GESMAR LEAO DE MACEDO INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação ID 

31633761, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 29 de abril de 2020. Assinado Digitalmente MARISE 

IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000650-31.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DE JESUS DOMINGOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000650-31.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): APARECIDA MARIA DE JESUS DOMINGOS REU: 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos. 

Intime-se o Embargado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre os embargos declaratórios opostos, nos termos do 

artigo 1.023, §2º do NCPC. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de abril de 

2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001904-73.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR AROUCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001904-73.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): JOSE RIBAMAR AROUCHA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Intime-se o Embargado para, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre os embargos 

declaratórios opostos, nos termos do artigo 1.023, §2º do NCPC. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de abril de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000185-22.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)
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Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000185-22.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

OLAVO ALMEIDA REU: BANCO PAN Vistos. Tendo em vista que o 

presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral da Justiça 

publicaram as Portarias-Conjuntas n. 247/2020 e 249/2020 para 

estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso (Primeira e Segunda Instâncias) e que, dentre as medidas tomadas 

determinou-se a SUSPENSÃO das AUDIÊNCIAS e sessões plenárias no 

Tribunal de Justiça, Turma Recursal e Tribunal do Júri, entendo por bem 

DETERMINAR o prosseguimento do feito sem a realização de audiência de 

conciliação, evitando morosidade no trâmite processual. Assim, CANCELO 

A AUDIÊNCIA anteriormente designada, visto não haver nenhum prejuízo 

as partes, em consequência, DETERMINO a citação do requerido nos 

termos delineados na decisão anterior. Às providências, intimem-se com 

urgência. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de abril de 2020. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000464-08.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RUFINO DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000464-08.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

JOAO RUFINO DE SANTANA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos. Tendo em vista que o presidente do Tribunal de Justiça e o 

Corregedor-Geral da Justiça publicaram as Portarias-Conjuntas n. 

247/2020 e 249/2020 para estabelecer, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso (Primeira e Segunda Instâncias) e que, 

dentre as medidas tomadas determinou-se a SUSPENSÃO das 

AUDIÊNCIAS e sessões plenárias no Tribunal de Justiça, Turma Recursal e 

Tribunal do Júri, entendo por bem DETERMINAR o prosseguimento do feito 

sem a realização de audiência de conciliação, evitando morosidade no 

trâmite processual. Assim, CANCELO A AUDIÊNCIA anteriormente 

designada, visto não haver nenhum prejuízo as partes, em consequência, 

DETERMINO a citação do requerido nos termos delineados na decisão 

anterior. Às providências, intimem-se com urgência. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 29 de abril de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000367-08.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EUFLOSINA PEREIRA REIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000367-08.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

EUFLOSINA PEREIRA REIS DA SILVA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. 

Tendo em vista que o presidente do Tribunal de Justiça e o 

Corregedor-Geral da Justiça publicaram as Portarias-Conjuntas n. 

247/2020 e 249/2020 para estabelecer, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso (Primeira e Segunda Instâncias) e que, 

dentre as medidas tomadas determinou-se a SUSPENSÃO das 

AUDIÊNCIAS e sessões plenárias no Tribunal de Justiça, Turma Recursal e 

Tribunal do Júri, entendo por bem DETERMINAR o prosseguimento do feito 

sem a realização de audiência de conciliação, evitando morosidade no 

trâmite processual. Assim, CANCELO A AUDIÊNCIA anteriormente 

designada, visto não haver nenhum prejuízo as partes, em consequência, 

DETERMINO a citação do requerido nos termos delineados na decisão 

anterior. Às providências, intimem-se com urgência. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 29 de abril de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002357-68.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVES MORAES MASCARENHAS (AUTOR(A))

DELIS BRANDAO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RABECINI (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002357-68.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

CLOVES MORAES MASCARENHAS, DELIS BRANDAO LIMA REU: LUIZ 

CARLOS RABECINI Vistos. Trata-se de Embargos à Execução proposto 

por CLOVES MORAES MASCARENHAS e DELIS BRANDÃO LIMA 

MASCARENHAS contra LUIZ CARLOS RABECINI. Entretanto, vislumbro 

que a parte autora esclareceu em sua inicial que o presente feito tem 

ligação com outra relação jurídica discutida nos autos de 

nº7368-71.2014.811.0007 (Cód.119848), sendo esta ação de rescisão 

contratual movida por Pedro Laerte Rabecini em face de Cloves Moraes 

Mascarenhas e Delis Brandão Lima Mascarenhas, motivo pelo qual, 

requereu a conexão dos autos por dependência ao feito físico aqui 

mencionado, que tramita perante a 3ª Vara desta Comarca. Neste sentido, 

preconiza o Código de Processo Civil: Art. 286. Serão distribuídas por 

dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, 

por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido 

extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda 

que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente 

alterados os réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações 

nos termos do art. 55, § 3º , ao juízo prevento. Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. (...) § 2º Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de 

título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; 

No caso vertente, o processamento destes autos neste Juízo pode 

ensejar decisões conflitantes, o que enseja sua reunião dos processos de 

nº7368-71.2014.811.0007 (Cód.119848), nº 1000370-65.2017.8.11.0007, 

e o presente processo (nº1002357-68.2019.811.0007), para decisão 

conjunta. Assim, impõe-se a reunião dos feitos para julgamento conjunto, 

no juízo prevento, como estabelecido pelo CPC e assentado pela 

jurisprudência, “in verbis”: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

IMISSÃO DE POSSE - TUTELA DE EVIDÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO POR 

DEPENDÊNCIA - PREVENÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONEXÃO 

- RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO 

QUE RECEBEU A PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO. 1. O instituto processual da 

distribuição por dependência de processos que se relacionam, por 

conexão ou continência, previsto no art. 286, inciso III, do Código de 

Processo Civil, tem o objetivo de prevenir a existência de decisões 

conflitantes na mesma instância judicial. 2. O objetivo de se evitar 

decisões conflitantes é de ordem pública, não podendo submeter-se à 

deliberação das partes, cabendo ao órgão jurisdicional velar por ele. 3. A 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, que, por isso, tem 

ampliada, por prevenção, sua competência para todas as ações 

interligadas que se lhe seguirem. 4. Reconhecida a conexão, de rigor a 

sua distribuição por dependência ao juízo prevento. (TJ-MG - AI: 

10000180105330001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de 

Julgamento: 08/04/0019, Data de Publicação: 16/04/2019). Ante o exposto, 

declaro a incompetência deste Juízo para o processamento dos autos de 

nº1000370-65.2017.8.11.0007 e nº1002357-68.2019.811.0007 e 

determino a remessa dos autos ao juízo da 3ª Vara desta Comarca, 

assegurando que as decisões judiciais sejam proferidas de forma 

harmônica. Remetam-se os autos imediatamente, bem como os autos em 

apenso. Cumpra-se. Intimem-se. Alta Floresta, 29 de abril de 2020. Antônio 
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Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000870-29.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DELABONA AVINTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000870-29.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

GABRIEL DELABONA AVINTE REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO 

DO SEGURO DPVAT SA Vistos. Trata-se de Ação Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT, em que a parte autora alega ter sofrido acidente de 

trânsito que resultou na sua invalidez permanente. Com a inicial (ID. 

29573974) foram juntados documentos via Sistema PJE. A inicial foi 

recebida (ID. 29590232), oportunidade em que fora determinada a citação 

da requerida. O requerido ofertou contestação (ID. 30971015), pugnando 

pela improcedência do pedido, sob o fundamento da autora não ter 

provado os fatos constitutivos do seu direito. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, conforme ID. 31494404. Vieram-me os autos 

conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Passo a apreciar a matéria preliminar 

arguida pelo demandado. Sabe-se que o valor da causa é o valor 

econômico a ela atribuído. Ou seja, o potencial proveito econômico para as 

partes que demandam a tutela jurisidicional. E equivale, então, à 

monetarização dos fatos e fundamentos jurídicos da causa. No caso dos 

autos pugna o autor pelo recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, no 

valor de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta 

centavos), eis que recebeu administrativamente o montante de R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos reais e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse sentido, atribuiu ao valor da causa o montante de R$ 

11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). 

Rejeito, portanto, a preliminar levantada pela parte ré e, não havendo 

outras questões processuais pendentes, DECLARO O FEITO POR 

SANEADO. Fixo o ponto controvertido como sendo a efetiva invalidez 

permanente da parte autora, decorrente das lesões sofridas no acidente 

de trânsito mencionado na inicial. Defiro o pedido e determino a realização 

de prova pericial. Para tanto, nomeio, como perita, a Drª. Fernanda 

Marchese Nishioka, CRM-MT 1939, que poderá ser encontrado nas 

dependências do Hospital Geral, razão por que, FIXO os honorários em R$ 

400,00 (quatrocentos reais), a serem pagos antecipadamente pela parte 

Requerida, mediante depósito em juízo no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de desistência da prova. Após, a comprovação do depósito por 

parte da requerida, intime-se a médica perita nomeada para que designe 

data para a realização da pericia, sendo que juntamente com o mandado 

de intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes. Igualmente 

seja comunicado a Srª. Perita que terá livre acesso a documentação 

juntada aos autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 29 de abril de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5812 Nr: 50-13.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Oswaldo Soler, Marcelo Antônio 

Fuster Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte requerente, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93607 Nr: 7392-84.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Leandro Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.214 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre a (s) precatória (s) devolvida (s) sem obtenção do 

resultado desejado. In verbis: “Art. 1.214. Caso seja devolvida na 

secretaria carta precatória ou qualquer outro expediente, com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, a 

secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, independentemente de determinação judicial. ”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156972 Nr: 9264-66.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Lopes Franco, Neila Queiroz Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

MARCOS ANTONIO ZAITTER - OAB:8.740/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Considerando que a parte autora fora intimada via Dje em 12/02/2020 para 

depositar diligência nos autos e quedou-se inerte, nos termos do artigo 

152, VI do CPC, bem como do §4, do artigo 1.206, da CNCG, e do §1º do 

artigo 485 c/c artigo 274, p. único do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277465 Nr: 5709-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. M. J. Transportes Ltda, Jadiel Vicente da 

Conceição, Maria dos Santos Braz Rezende, Geison Vicente da 

Conceição, G. V. da Conceição e Conceição Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §4, do artigo 1.206, da 

CNCG, e do §1º do artigo 485 c/c artigo 274, p. único do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar 

no feito, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 
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2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 316896 Nr: 11606-69.2019.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alceni Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cleto Ignacio de Macedo, NAYARA 

COSTA FARIA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO LIRA PONTES - 

OAB:57056 MG

 10. Uma vez que ainda tramita na comarca de Campina Verde-MG a ação 

de inventário da parte Requerida e visando garantir o direito de eventuais 

herdeiros, CHAMO O FEITO À ORDEM e revogo o item 10 da sentença de 

fls. 108/109.

11. Desse modo, OFICIE-SE a conta única para vincular os valores 

remanescentes desta demanda na ação de inventário nº 

5000030-07.2019.8.13.0111 da C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312808 Nr: 9475-24.2019.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Martins de Almeida Ltda, Joaquim Martins de Almeida, 

REGINA CÉLIA LIRA DE CARVALHO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zema Cia de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANNER LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:32974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS FLAVIO BORGES 

BARRETO - OAB:81629

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288239 Nr: 11987-14.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gomes Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Vistos.

 1. Ao analisar os autos, verifica-se que foi dado provimento ao agravo de 

instrumento interposto pelo autor foi provido e, por conseguinte, 

determinado o retorno do tramite da demanda executiva pelo rito da 

execução de obrigação de fazer, nos termos do art.815 e seguintes do 

CPC.

2. Diante disso, DETERMINO a intimação da parte demandada para que, no 

prazo de 30 dias, cumpra a obrigação de fazer consistente na quitação 

dos lotes referente ao parágrafo único da cláusula 2ª do acordo de 

compra e venda de fls.27/30, sob pena de multa diária de R$100,00, nos 

termos do art.815 e seguintes do CPC.

3. Decorrido o prazo de resposta, CERTIFIQUE-SE e voltem-me conclusos 

para apreciação do pedido de levantamento de alvará do valor arrestado 

às fls.93/95.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 331055 Nr: 3303-32.2020.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Carlos da Silva Miguez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Thalley Coelho Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido liminar de despejo, com fundamento no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 

8.245/91 c/c art. 300, do CPC/2015.15. CITE-SE a parte Requerida, no 

endereço declinado na inicial para, querendo, contestar a presente ação 

no prazo legal.16. DEIXO de designar, por ora, a audiência de conciliação 

prevista no art. 334, CPC/2015, em razão das restrições de convívio 

ocorridas em todo o País decorrentes da pandemia de COVID-19 

(coronavirus), que deram origem à Portaria Conjunta nº. 249, de 

18.03.2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e de todos os Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, no período de 20.03.2020 a 

20.04.2020.17. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188451 Nr: 9041-11.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Santos de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - 

OAB:5251/MT, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:MT 6.294-B, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 4482, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, Ronaldo Batista Alves Pinto 

- OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO parcialmente o pedido retro e DETERMINO a suspensão da CNH 

do Executado EDUARDO SANTOS DE SOUSA, com fulcro no art. 139, IV 

do CPC e jurisprudências consolidadas do STJ colacionadas a seguir: (...) 

1. As medidas coercitivas típicas já foram tentadas sem sucesso. Assim, 

não restava ao credor senão tentar as medidas atípicas admitidas no art. 

139, IV, do CPC. 2. O juízo determinou a suspensão da CNH do devedor, 

que alega ter prob lemas de locomoção a pé, por problemas no nervo 

ciático. 3. O diagnóstico não informa se o devedor pode dirigir. E, de todo 

modo, seus veículos foram penhorados, não se verificando maior prejuízo 

na suspensão da CNH. 4. As medidas coercitivas não foram previstas 

para prejudicar os devedores, mas para obrigá-los a empenhar-se em 

cumprir com suas obrigações. (...) A jurisprudência desta Corte Superior é 

no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não 

configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada 

a utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento. É fato que a 

retenção desse documento tem potencial para causar embaraços 

consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda 

de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de 

veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta 

condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão 

é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não 

será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas 

inadequação de outra natureza(...)” 2.OFICIE-SE o DETRAN para proceder 

à suspensão, devendo fazer constar resposta do cumprimento nos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias.3.DETERMINO que se proceda com a 

inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplente via Sistema 

SERASAJUD, com fundamento no art.782, §3º, do CPC.4.INDEFIRO o 

pedido de bloqueio dos cartões de crédito do Executado.5. Após, 

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

que entender de direito para o prosseguimento dos atos executórios.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70559 Nr: 3953-36.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 1210 e § 1º da CNGC, 

impulsiono-os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para 

que, no prazo de 10 dias, efetue o pagamento das custas processuais 

para que esta Secretaria encaminhe a carta precatória de fl. 165 para o 

seu devido cumprimento na Comarca de Novo São Joaquim/MT, visando a 

penhora e avaliação do bem indicado ou, caso queira compareça nesta 

Secretaria, no mesmo prazo, para retirar a deprecata e providenciar, 

diretamente, sua distribuição naquele.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197198 Nr: 1989-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Larissa Matos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Dias de Almeida, MARIA GORETE DE 

MEDEIROS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Sousa Setuba 

Milhomem - OAB:23.325B

 VISTOS.

1. Cuida-se de Ação de Execução fundada em título executivo 

extrajudicial, movida por LARISSSA MATOS DE ALMEIDA em face de 

ANTÔNIO DIAS DE ALMEIDA.

2. À fl. 111, consta o auto de avaliação dos imóveis penhorados de 

matrículas nº 21.059 e 21.054, do CRI local.

3. A exequente manifestou pela designação de leilão judicial (fl. 115).

4. Embora intimada, a parte executada não se manifestou quanto à 

avaliação dos imóveis (fl. 116).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Considerando que não houve qualquer objeção ao laudo de avaliação 

do bem penhorado e avaliado, HOMOLOGO o laudo de avaliação de fl. 

111, para que surtam seus efeitos.

6. Assim, às providências para realização do leilão, a fim de efetivar a 

alienação dos imóveis avaliados, devendo ser observado o disposto nos 

artigos 883 e seguintes do Código de Processo Civil.

7. Faculto à parte exequente à averbação em registro público do ato de 

constrição realizado nos imóveis (CPC, art. 828).

 8. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230870 Nr: 9670-14.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO GARCIA RIBEIRO ME, Cristiano 

Garcia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 9670-14.2016.811.0004 (CÓD.230870)

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADO: CRISTIANO GARCIA RIBEIRO - ME

 CRISTIANO GARCIA RIBEIRO

VISTOS.

1. Trata-se de ação de execução ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, 

em face CRISTIANO GARCIA RIBEIRO – ME e CRISTIANO GARCIA RIBEIRO, 

todos qualificados nos autos.

 2. Às fls. 136/137, informa a Exequente o pagamento integral da 

obrigação e requer a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, CPC.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Diante o exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, JULGO 

EXTINTO a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015.

4. DETERMINO a baixa das restrições dos veículos de fls. 124, via sistema 

RENAJUD.

5. CUSTAS pelo executado.

6. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

definitivo, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

7. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças, 28 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261668 Nr: 14035-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 PROCESSO Nº: 14035-77.2017.811.0004 - CÓD. 261668

MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR

REQUERENTE: LUCILENE MARIA DE SOUZA

REQUERIDO: JONAS GARCIA DA SILVA

Vistos.

1. Trata-se de medida cautelar de busca e apreensão com pedido de 

liminar movida por LUCILENE MARIA DE SOUZA em face de JONAS 

GARCIA DA SILVA, todos qualificados nos autos.

 2. Aduz que é proprietária do veículo HILLUX CD 4x4 SRV, placa OTA 

2795, preta, ano 2013/2013, bem como que teria sofrido golpe por parte do 

requerido.

3. O pedido liminar foi deferido às fls. 37/38.

4. O requerido apresentou contestação e documentos às fls. 56/83.

 5. Impugnação à Contestação à fls. 84/96.

6. Posteriormente o feito foi extinto às fls. 119/121.

7. Certidão de trânsito em julgado à fl. 151.

8. Às fls. 154/155, o requerido JONAS GARCIA DA SILVA ajuizou pedido 

de cumprimento de sentença para restituição do veículo ante o julgamento 

improcedente da ação e a revogação da liminar.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

9. No presente caso, verifica-se que a parte já vem demandando o mesmo 

pedido de cumprimento nos autos nº 15529-74.2017.811.0004 – Cód.: 

264034, em apenso, requerendo a restituição do veículo em questão, 

diante da sentença também proferida naqueles autos.

10. Assim, ante a existência de pedidos semelhantes em ambos os 

procedimentos ensejando a existência de litispendência, bem como que 

naqueles autos o feito já se encontra mais avançado, inclusive com 

expedição de mandado para restituição do veículo, impõem-se o 

arquivamento do presente feito.

DISPOSITIVO

11. Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, DETERMINO o 

arquivamento do presente feito, devendo o pedido de restituição 

prosseguir nos autos em apenso.

12. INTIME-SE o causídico de fls. 154/155.

13. Desapensem-se e arquive.

14. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 27 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278371 Nr: 6274-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Mendonça Gonçalves, Ailton 

Gonçalves da Silva, Luiz Alberto de Sousa
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, Kassyo Rezende Barcelos - OAB:MT 15.260

 31.Diante disso, pela impossibilidade de prosseguimento, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do 

CPC/2015.32.CONDENO a parte Autora no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a sua natureza e o 

trabalho realizado pelo profissional, com fundamento no art. 85, §2º, 

CPC/2015. No entanto, as referidas verbas deverão ficar sob a condição 

SUSPENSIVA de exigibilidade, conforme preceitua o art. 98, §3º, 

CPC/2015, uma vez que a parte Autora é beneficiária da Justiça 

Gratuita.33.PROCEDA-SE com a remoção das tarjas de tramitação 

prioritária afixadas aos autos, visto que não possuem qualquer prioridade 

legal.34.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações 

e baixas necessárias.35.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 27 de abril de 2020.MICHELL LOTFI 

ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 296334 Nr: 385-89.2019.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. Rego - Me, João Ferreira Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. É O RELATÓRIO. DECIDO.

10. Observa-se que a decisão de fl. 41, seguiu rito distinto daquele 

determinado no art. 829 do CPC.

11. Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar a CITAÇÃO do 

executado para pagar a dívida, conforme endereço informado às fl. 51, 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados 

no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da 

citação (CPC, art. 829).

12. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado.

13. Não encontrado o executado, havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do 

Código de Processo Civil.

14. O executado deverá ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1°, do 

Código de Processo Civil, e em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade.

15. Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 

execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do art. 231, do CPC.

16. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta 

por cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento 

do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês.

17. Fica o executado advertido que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei.

18. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados 

o executado, deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no art. 240, §1°, do Código de

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 323410 Nr: 14754-88.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Abrão Yasbek Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathalia Cristina Ferreira 

Montes - OAB:MT 19.076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 14754-88.2019.811.0004 (CÓD. 323410)

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EMBARGANTE: JORGE ABRÃO YASBEK JÚNIOR

 EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

 VISTOS.

1. Cuida-se de Embargos de Terceiros opostos por JORGE ABRÃO 

YASBEK JÚNIOR, em face de BANCO BRADESCO S/A, sob o argumento 

de que a houve restrição do veículo Caminhão/basculante, diesel, 

M.Benz/L 2219, 1984/1985, cor azul, RENAVAM nº 00401054047, chassi 

nº 34541212665892, placa CBM-4852, nos autos da execução nº 

9670-14.2016.811.0004 – Cód.: 230870. Assevera que o veículo não 

pertence mais aos executados CRISTIANO GARCIA RIBEIRO – ME e 

CRISTIANO GARCIA RIBEIRO, afirmando ter adquirido o veículo em 

abril/2017.

 2. Antes do recebimento do feito, BANCO BRADESCO S/A e CRISTIANO 

GARCIA RIBEIRO – ME E CRISTIANO GARCIA RIBEIRO firmaram acordo 

nos autos da execução, e havendo o pagamento da dívida o feito foi 

extinto.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

 3. Constata-se que a ação principal, Execução de Título Extrajudicial cód. 

230870, foi extinta nos termos do art. 924, II, CPC, uma vez que houve 

acordo e adimplemento entre e o Executado não se fez acompanhar do 

título de crédito original, conforme determinação judicial de emenda, a qual 

restou sem atendimento.

 4. Assim, é evidente a perda de objeto destes embargos.

 DISPOSITIVO

5. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda 

superveniente do objeto.

 6. SEM CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, uma vez que não 

houve formação processual.

7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

8. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças, 28 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328162 Nr: 1897-73.2020.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joênia Eduardo Misquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 1897-73.2020.811.0004 - CÓD: 328162

AÇÃO DE USUCAPIÃO

REQUERENTE: JOÊNIA EDUARDO MISQUITA

REQUERIDO: DORALICE FIRMINO DA SILVA

Vistos.

1. Observo da inicial a ausência de apontamento da matrícula do imóvel 

que pretende a parte autora usucapir, limitando a indicar tão somente “bem 

imóvel de 294m² (duzentos e noventa e quatro metros quadrados), situado 

à rua c, quadra 44, lote 04, bairro São João em Barra do Garças/MT”.

2. Assim, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de que a parte Autora aponte a respectiva matrícula do imóvel que 

pretende usucapir, devendo emendar também o pedido final para incluir o 

número da respectiva matrícula, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do art. 321, do CPC/2015.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças, 27 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329223 Nr: 2499-64.2020.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Leite de Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDAURA SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayline Sousa Lacerda 

Rodrigues - OAB:MT 18.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 2499-54.2020.811.0004 - CÓD: 329223

AÇÃO DE USUCAPIÃO

REQUERENTE: JOSÉ LEITE DE LACERDA

REQUERIDO: LINDAURA SANTOS COSTA

Vistos.

1. Verifica-se que a peça inaugural não está instruída com todos os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. Desta forma, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a qualificação e o 

endereço completo dos confinantes do imóvel objeto da lide para que seja 

possível realizar a citação pessoal dos mesmos, bem como a inclusão do 

esposo da Demandada e do credor hipotecário do imóvel constante da 

matrícula do imóvel, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, do CPC/2015.

3. Deverá também emendar a inicial para apresentar o endereço de 

citação, notadamente, que a matrícula do imóvel aponta endereço da 

Demandada LINDAURA SANTOS COSTA, ou demonstre que esgotou os 

meios de localização de endereço de citação, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos do art. 321, do CPC.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças, 27 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209303 Nr: 9093-70.2015.811.0004

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giseli Jacovozzi Cano Fossen, Gustavo Jacovozi 

Fossen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Holanda Tanigut 

Moura - OAB:11925/MT, Ivan Szeligowiski Ramos - OAB:2296-A, 

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A

 15.Tendo em vista que a parte Autora informa a satisfação de sua 

pretensão (fl. 142), JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 16.CONDENO 

a parte ré ao pagamento de custas processuais e de honorários 

advocatícios, que FIXO em 01 (um) salário mínimo, considerando a 

natureza da causa e o trabalho realizado pelo profissional, com 

fundamento no art. 85, §§2º e 8º, do CPC/2015.17.Após o trânsito em 

julgado, PROCEDA-SE às baixas e anotações devidas e ARQUIVE-SE com 

as cautelas de praxe.18.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças, 27 de abril de 2020.MICHELL 

LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262845 Nr: 14759-81.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Menezes Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A da Comarca de Bom 

Jardim de Goiás

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 32.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial.33.CONDENO a parte Autora no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a sua natureza e o 

trabalho realizado pelo profissional, com fundamento no art. 85, §2º, 

CPC/2015. No entanto, as referidas verbas deverão ficar sob a condição 

SUSPENSIVA de exigibilidade, conforme preceitua o art. 98, §3º, 

CPC/2015, uma vez que a parte Autora é beneficiária da Justiça Gratuita 

(fl. 22).34.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.28.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 27 de abril de 2020.MICHELL LOTFI ROCHA 

DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271312 Nr: 1833-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:MT/24.321/O, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A-MT

 4.Considerando a manifestação do Autor, o débito a ser cobrado em juízo 

foi devidamente quitado de forma voluntária, desta forma, JULGO 

EXTINTA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil/2015.5.EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor de fl. 102, nos 

termos e conta informada à fl. 113.6.CUSTAS nos termos da sentença. 

SEM HONORÁRIOS nesta fase ante o cumprimento voluntário do 

Requerido.7.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo definitivo, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.8.Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 27 de abril de 2020.MICHELL LOTFI 

ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290241 Nr: 13160-73.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda - Elettrokasa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDER FLEX ESTOFADOS DO BRASIL EIRELI, 

SANTA CRISTINA FOMENTO MERCANTIL LTDA, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:32958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Silva Souza - 

OAB:23131/0, Jean Carlos Gonzales Meixão - OAB:260.162/SP, 

Mauro Paulo Galera Mari - OAB:RO 4.937

 6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

17. Observa-se que, embora tenha sido informado o novo endereço da 

requerida SANTA CRISTINA FOMENTO LTDA (fl.87), não houve 

determinação para sua citação, o que impede o prosseguimento do feito, 

sob pena de nulidade.

18. Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da requerida SANTA CRISTINA FOMENTO LTDA, 

conforme endereço indicado à fl. 87, para apresentação de contestação, 

no prazo legal.

19. Apresentada a contestação, intime-se a requerente para que, 

querendo, apresente impugnação.

20. Após, façam-me os autos conclusos.

21. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 320440 Nr: 13269-53.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: George Rebethe Tavares Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Ole Bonsucesso Consignado S/A, 

Banco BMG S/A, Banco Daycoval S/A, Banco Pan S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Romeiro Miranda - 

OAB:25228/O, Sorhaia Aline Cesaria Brito - OAB:MT - 26362/O, 

Stenio Henrique Sousa Guimarães - OAB:MT0024775O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência por 

ausência dos requisitos legais.15. RECEBO a emenda a inicial para retificar 

o valor da causa para R$ 20.850,24 (vinte mil oitocentos e cinquenta e 

reais e vinte e quatro centavos), PROCEDA-SE a secretaria com a 

retificação.16. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida, no endereço 

declinado na inicial.17. Considerando que o processo é físico e suspensão 

da realização das audiências por determinação do E.TJ/MT, VOLTEM os 

autos conclusos para designação de audiência conciliação após a 

normalização do expediente forense.18. DEFIRO a gratuidade da justiça 

com fundamento no art.99, §3º, do CPC.19. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Barra do Garças, 27 de abril de 2020.MICHELL LOTFI ROCHA 

DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328299 Nr: 1967-90.2020.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acauê Marques Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO

9. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo, descrito na inicial, Marca Fiat, modelo 

UNO WAY 1.0, chassi nº 9BD195162B0103125, ano 2010, modelo 2011, 

cor preta, placas NLT 5178, Renavam 00270737065, entabulado com 

fulcro no Decreto-Lei 911/69.

10. Executada a liminar, CITE-SE o requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

11. O bem apreendido deverá ser depositado com pessoa indicada pelo 

Requerente, haja vista a inexistência de depósito público nesta Comarca. 

Não havendo pessoa indicada como depositária, o bem será guardado em 

algum depósito particular, sob as expensas do Requerente.

12. CONCEDO ao oficial de Justiça a prerrogativa insculpida no art. 212, 

§2º, CPC/2015.

13. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 316573 Nr: 11445-59.2019.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monte Alegre Fazendas Ltda, Monte Alegre 

Agrícola Ltda, Monte Alegre Participações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DA COSTA - 

OAB:GO 18.194, RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - 

OAB:28.339/GO, Wellington Júnior Oliveira Silva - OAB:MT/25845/0, 

Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de pedido de habilitação de crédito em rol de credores para 

inclusão em plano de recuperação judicial do Grupo formado pelas 

empresas MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, MONTE ALEGRE AGRÍCOLA 

LTDA e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES LTDA, aviado por VIAÇÃO 

XAVANTE LTDA.

 2. Determinada a emenda da inicial para o recolhimento das custas do 

processo (fl. 06), a diligência não foi atendida em tempo hábil (fl. 08).

3. Foi proferida sentença extinguindo o processo, em razão da ausência 

de pagamento das despesas processuais (fls. 09/10).

4. A Secretaria juntou aos autos a petição da parte autora comprovando o 

recolhimento das custas processais iniciais (fls. 11/13).

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Analisando-se os autos, verifica-se que a parte autora fora intimada no 

dia 24/09/2019 para emendar a inicial com a comprovação do pagamento 

das custas judiciais.

7. No dia 08/10/2019 foi certificado que o prazo da intimação da parte 

autora havia decorrido, sem qualquer manifestação (fl. 08).

 8. Já a petição que comprovou o pagamento das custas judiciais foi 

protocolada no dia 26/11/2019 (fls. 09/10).

9. Por seu turno, a sentença que extinguiu o feito foi proferida em 

17/12/2019 e publicada no dia 21/01/2020 (fl. 14).

 10. Assim, ainda que a petição tenha sido protocolada antes da 

publicação da sentença, o pagamento das custas judiciais ocorreu de 

forma extemporânea, pois realizado quase 2 (dois) meses após o prazo 

determinado para tanto e, sendo assim, não produziu qualquer efeito 

sobre os fundamentos da sentença proferida às fls. 09/10.

11. Desse modo, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, não 

havendo interposição de recurso, arquive-se os autos.

 12. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 326695 Nr: 1052-41.2020.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 

Agronegócio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monte Alegre Comércio de Cereais Ltda, 

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - MONTE ALEGRE AGRICOLA 

LTDA,, Monte Alegre Participações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME TOSHIHIRO 

TAKEISHI - OAB:276388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Emanuel Paim - 

OAB:14606/MT

 VISTOS. 1. Trata-se de impugnação a lista de credores ajuizada por ECO

 SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A

 em face do Grupo Monte Alegre (MONTE ALEGRE COMÉRCIO DE CEREAIS

 LTDA, ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (MONTE ALEGRE

 AGRÍCULA) MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A), em que se impugna a 

classificação do crédito relacionado.

 2. Assim, abra-se vistas a parte ré e ao administrador judicial, para

 se pronunciarem sobre o pedido de impugnação, no prazo de 5 (cinco) 

dias (art. 12

 da Lei 11.101/2005).

 3. Sem prejuízo, apense-se aos autos da recuperação judicial 8807

53.2019.811.0004 – Código nº 311568.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311835 Nr: 8949-57.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maikel Elias Mouchaileh

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Eugênio Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANUBIA PRADA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/GO 30.219, MAIKEL ELIAS MOUCHAILEH - OAB:21.297/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 393 da CNGC, considerando que a parte autora não 

depositou o valor da diligência para cumprimento da missiva, impulsiono os 

presentes autos para que se proceda a expedição de ofício solicitando 

intimação da parte autora para efetuar a diligência do oficial de justiça no 

valor de R$, no prazo de 30 dias, sob pena de devolução da missiva sem 

cumprimento : “Art. 393. Os Juízes deverão devolver as cartas 

precatórias em que o advogado da parte interessada, apesar de intimado 

diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou providência 

(manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras 

despesas processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), 

permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias.

 § 1º As precatórias na situação do caput deste artigo depois de 

relacionadas pela secretaria, com valor das custas e despesas 

pendentes, serão encaminhadas à Diretoria do Foro para serem 

devolvidas independentemente do pagamento dessas despesas.
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 § 2º O prazo previsto no caput deste artigo contar-se-á da juntada aos 

autos do comprovante de recebimento, pelo Juízo deprecante, do ofício a 

ele encaminhado solicitando providências.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160286 Nr: 835-76.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano José de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto de Oliveira Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA REZENDE MOREIRA 

LOPES - OAB:15008/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 

7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, WILSON FERREIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:8883/GO

 SENTENÇA.

1. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por LUCIANO JOSÉ DE 

ALMEIDA, em face de HUMBERTO DE OLIVEIRA FRANCO.

2. Intimada para o pagamento da dívida, a parte executada se manteve 

inerte, sendo determinada a penhora de ativos financeiros do executado, 

a qual restou infrutífera (fls.123/124).

3. Foi deferida a penhora de bem imóvel à fl. 146.

4. O exequente informou que as partes entraram em acordo e requereu a 

homologação do acordo apresentado às fls. 152/155.

5. À decisão de fl. 156 homologou o acordo firmado e suspendeu o 

andamento processual, os termos do art. 922 do CPC.

6. Decorrido o prazo da suspensão processual, a parte exequente foi 

intimada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do 

cumprimento do acordo homologado, sob pena de presumir-se cumprido 

com a consequente extinção e arquivamento do feito (fl. 162) e não 

ofertou resposta (fl. 162).

7. Vieram-me conclusos.

8. É O RELATÓRIO. DECIDO.

9. Verifica-se que foi procedida intimação da parte para manifestação 

acerca do acordo homologado nos autos, todavia, o exequente quedou-se 

inerte, presumindo-se, assim, cumprido o acordo homologado nos autos.

 DISPOSITIVO

10. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

III, b, CPC/2015.

11. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

13. Custas e honorários conforme acordado.

12. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 324143 Nr: 15062-27.2019.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPdSS, KPS, KPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o 

parágrafo primeiro do dispositivo citado.Acaso a requerida seja pessoa 

jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 

3º).Deixo por ora de designar audiência de conciliação/mediação, em 

razão do teor da Portaria Conjunta da Presidência e da Corregedoria-Geral 

da Justiça, do Estado de Mato Grosso, com nº 247, de 16 de março de 

2020, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, por meio da qual foi determinada a suspensão de 

algumas atividades.Por consequência, determino ao cartório do juízo que 

promova conclusão dos autos quando do retorno do expediente forense 

ordinário, visando a designação de data para realização da audiência 

supramencionada.Ademais, previamente à análise ao pedido de guarda 

provisória, notifique-se a equipe interprofissional deste juízo para que 

perfaça o estudo psicossocial com a autora e respectivo núcleo familiar, 

fazendo-se constar que o competente relatório deverá ser depositado em 

Juízo no prazo de 10 (dez) dias.Com o aporte dos relatórios 

supramencionados, remetam os autos com vistas ao Ministério Público 

para manifestação e, após retornem-me conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, de forma urgente e preferencial, eis que o feito 

enquadra-se na situação descrita no artigo 153, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 102200 Nr: 7203-72.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enxovais Aquarela Modas Ltda - ME, Enaldo 

Ribeiro de Rezende, Evanir de Oliveira Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANIA DE OLIVEIRA 

REZENDE - OAB:15862-A, Evania de Oliveira Rezende - 

OAB:15862-A/MT

 Vistos.

Tratam-se de embargos de declaração em que se busca pronunciamento 

judicial em face de omissão na decisão prolatada a fls. 37.

É o relatório.

Os embargos são tempestivos, nos termos do artigo 1.023 do CPC, 

entretanto não há como acolhe-los, porque o que se pretende é espécie 

de juízo de retratação da decisão prolatada, providência vedada 

porquanto os embargos não se prestam para tanto.

Os vícios que autorizam o manejo dos embargos devem estar inseridos e 

intrínsecos ao próprio pronunciamento judicial, revelando-se defeso 

considerar dados externos.

Calha a transcrição:

Finalidade. Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, 

ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm 

caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, 

não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (nesse 

sentido, os embargos têm sido recebidos pela jurisprudência como agravo 

interno – v. coments. CPC 1021 ). Não mais cabem quando houver dúvida 

na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L 8950/94 1.º). A LJE 48 caput, 

que admitia a interposição dos embargos em caso de dúvida, teve a 

redação alterada pelo CPC 1078 , o qual equipara as hipóteses de 

cabimento de embargos no microssistema dos juizados especiais às do 

CPC. (Comentários ao código de processo civil – livro eletrônico - Nélson 

Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015).

 Assim, inexiste violação do art. 1.022 do CPC, pois conclusão contrária 

aos interesses da parte não configura omissão hábil a justificar o manejo 

dos embargos.

Não há, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material na decisão. A pretensão da embargante é a retratação do juízo, 

de modo que não acolho os embargos, advertindo, porém, o embargante 

para a norma do artigo 1.026, §3º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 195946 Nr: 1089-44.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva Alves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de liquidação de sentença proposta por Nilva Alves de Sousa em 

face do Estado de Mato Grosso.

Nos termos do artigo 510 do CPC, apresente a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, documentos úteis para proceder à fase de liquidação 

de sentença por arbitramento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227230 Nr: 7173-27.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tadeu Ferreira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mauro Pires - 

OAB:3242/GO, Taciano Ferreira Barbosa - OAB:6365-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Oficie-se a Diretoria do Foro da Comarca de Barra do Garças para que 

preste informações acerca do procedimento administrativo e da matrícula, 

objeto de discussão desses autos e, esclareça em que pé se encontra a 

situação.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283883 Nr: 9401-04.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARISSE RIBEIRO DE SOUZA, Clarisse Ribeiro de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILVANDA NERES DE JESUS - 

OAB:25212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratam-se de embargos de declaração em que se busca pronunciamento 

judicial em face de omissão na decisão prolatada a fls. 28/29.

É o relatório.

Os embargos são tempestivos, nos termos do artigo 1.023 do CPC, 

entretanto não há como acolhe-los, porque o que se pretende é espécie 

de juízo de retratação da decisão prolatada, providência vedada 

porquanto os embargos não se prestam para tanto.

Os vícios que autorizam o manejo dos embargos devem estar inseridos e 

intrínsecos ao próprio pronunciamento judicial, revelando-se defeso 

considerar dados externos.

Calha a transcrição:

Finalidade. Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, 

ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm 

caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, 

não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (nesse 

sentido, os embargos têm sido recebidos pela jurisprudência como agravo 

interno – v. coments. CPC 1021 ). Não mais cabem quando houver dúvida 

na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L 8950/94 1.º). A LJE 48 caput, 

que admitia a interposição dos embargos em caso de dúvida, teve a 

redação alterada pelo CPC 1078 , o qual equipara as hipóteses de 

cabimento de embargos no microssistema dos juizados especiais às do 

CPC. (Comentários ao código de processo civil – livro eletrônico - Nélson 

Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015).

 Assim, inexiste violação do art. 1.022 do CPC, pois conclusão contrária 

aos interesses da parte não configura omissão hábil a justificar o manejo 

dos embargos.

Não há, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material na decisão. A pretensão da embargante é a retratação do juízo, 

de modo que não acolho os embargos, advertindo, porém, o embargante 

para a norma do artigo 1.026, §3º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177756 Nr: 12036-31.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rejane Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciente do acórdão retro acerca do conflito de competência, cumpre dar 

prosseguimento ao feito.

 Dessa forma, analisando a petição de fls. 286/289 e o acórdão de fls. 

166/172, nos termos do artigo 510 do CPC, apresente as partes, no prazo 

de 15 (quinze) dias, documentos úteis para proceder à fase de liquidação 

de sentença por arbitramento.

A intimação da Fazenda Pública se dará na forma do art. 183 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 198309 Nr: 2681-26.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurieny Geralda Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Angela Diniz Linhares Vieira - OAB:MT 

20.099, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA 

GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson Ferreira Coelho 

Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 

7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Sylvia Maria de 

Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 VISTOS.

Intime-se o Município de Barra do Garças-MT, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste nos autos acerca do acórdão de fls. 336/337 e 

petição retro de fls. 346/347.

 Após, voltem-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 318935 Nr: 12558-48.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelio Gomes Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, UPA Unidade de 

Pronto Atendimento de Barra do Garças, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, 

Jailton Pereira de Abreu, Denise Castro Guimarães B.Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Mendonça Pinto - 

OAB:MT 26257/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada por Juscelio 

Gomes Dias em face do Estado de Mato Grosso e outros.

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Embora o autor externe alguma capacidade financeira, em face do valor 

dado à causa, exigir o recolhimento prévio das custas poderia significar a 

inviabilização do acesso à justiça, razão pela qual nego a gratuidade, mas 

por aplicação do artigo 98, § 5º, do Código de Processo Civil, postergo o 
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seu recolhimento ao final do processo.

 Citem-se os requeridos para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a 

presente ação.

 Após, caso a parte requerida conteste a inicial, intime-se a parte autora 

para, querendo ou não, oferecer impugnação à contestação.

 Posteriormente ao determinado acima, ou em caso de não apresentação 

de contestação, venham-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199558 Nr: 3419-14.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Tavares Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Sylvia Maria de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, Tânia de Fátima 

Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 Diante do exposto, na forma do artigo 535, §2º, do CPC, uma vez que 

tanto pela exequente quanto pela executada não foram observadas as 

regras fixadas pelo STJ, consubstanciado no entendimento do STF, rejeito 

a impugnação e determino à parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, corrigir o valor da execução, de modo a aplicar:a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.Com a 

apresentação do cálculo, manifeste-se o executado em 15 (quinze) dias e, 

após, conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 203222 Nr: 5621-61.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Wagner Teixeira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem 

acerca do acórdão retro, que retificou em parte a sentença proferida a fls. 

263/269.

Nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263103 Nr: 14940-82.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serra Bonita Sementes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unidade Avançada de Fiscalização de Barra 

do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Santin Vedovatto - 

OAB:MT 22.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista o acórdão retro e a existência de sentença transitada em 

julgado, intimem-se as partes e nada sendo requerido, remetam-se os 

autos ao arquivo com as cautelas de praxe.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 60206 Nr: 3386-39.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Losmira Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Certifique-se a serventia acerca da Requisição de Pequeno Valor, 

considerando o processo administrativo apenso aos autos principais de nº 

0104335-39.2013.811.0000.

Após, diga a parte autora no prazo de 10 (dez) dias.

 Na sequência, volte-me para deliberar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 92944 Nr: 6728-53.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Jacomini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - 

OAB:22838/MT, Mauricio Silveira Júnior - OAB:MT 22.227

 INDEFIRO o desbloqueio dos bens penhorados, tendo em vista que em 

relação ao veiculo I/CHERY TIGGO 2.0, Placa NWM – 1082, conforme se 

extrai dos autos, nota-se já foi objeto de discussão neste processo, 

sendo objeto de decisão conforme fls. 78, não sobrevindo novas provas 

da utilização do veiculo para o labore do executado, nem para o seu 

sustento e de sua família, bem como não restou comprovada a 

impenhorabilidade do imóvel “Chácara Peninha”.O imóvel de matricula sob 

n° 23.388, localizada a Rua N, Lote 13, Quadra 11, no Loteamento 

“Chácara Peninha” já se encontra penhorado conforme termo de 

conversão de arresto em penhora constante da fl.45. Em relação ao 

Veículo I/CHERY TIGGO 2.0, Placa NWM – 1082 conforme se extrai das fls. 

68/69 encontra-se apenas com restrição de transferência.Dessa forma, 

proceda-se à penhora e avaliação dos bens.Informo que cabe ao 

exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro 

competente, independentemente de mandado judicial (CPC, 844).Após, 

manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias.Nada manifestado, desde já, 

designo leilão judicial, nomeando-se como leiloeiros José Pedro Araújo e 

Wellington Martins Araujo, conforme Edital n° 02/2019 – DF. Fixa-se a 

comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do 

bem arrematado, pagos pelo arrematante em caso de venda e 2,5% (dois 

e meio por cento) sobre o valor da dívida, pagos pelo devedor em caso de 

pagamento ou remissão.Proceda a secretaria com a designação da hasta 

pública, em duas datas, atentando-se quanto às hastas já designadas, 

com a tentativa de cumular os leilões na mesma oportunidade.Proceda-se 

a atualização da avaliação dos bens, sendo que tal providência também 

deverá ser tomada com 10 (dez) dias de antecedência da 1ª Praça. 

Determina-se que o bem não poderá ser arrematado em lance inferior a 

60% (sessenta) por cento do valor do bem, em respeito ao art. 891 do 

CPC.Expeça-se edital de Praça Pública, atentando-se aos requisitos do art. 

886 e seus incisos do Código de Processo Civil.Encaminhem-se com 30 

(trinta) dias de antecedência

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 95526 Nr: 434-48.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Licori & Silva Ltda, Clemente dos Santos Silva, 

Lúcia Licori da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos dos Santos Silva 
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Junior - OAB:21662/MT

 VISTOS.

Revendo os autos, constata-se que não foi apresentada certidão de 

matrícula, necessária para uma correta expropriação de bens, tendo em 

vista que a penhora se dá por termo nos autos (artigo 845, § 1º, Código de 

Processo Civil). Dessa forma, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, acostar certidão atualizada da matrícula do bem imóvel.

 Ademais, manifeste a parte exequente acerca da petição de fls. 103/109 

e sobre a prescrição intercorrente uma vez que se trata de execução 

fiscal que se arrasta há anos sem que atinja seu objetivo.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185481 Nr: 6669-89.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 Diante do exposto, na forma do artigo 535, §2º, do CPC, uma vez que 

tanto pela exequente quanto pela executada não foram observadas as 

regras fixadas pelo STJ, consubstanciado no entendimento do STF, rejeito 

a impugnação e determino à parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, corrigir o valor da execução, de modo a aplicar:a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.Com a 

apresentação do cálculo, manifeste-se o executado em 15 (quinze) dias e, 

após, conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199962 Nr: 3737-94.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislaine Pereira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Tendo em vista a petição retro e o requerimento de devolução do prazo 

para que possa impugnar a execução, o executado demonstrou a justa 

causa, em atenção ao artigo 223, § 2º, do Código de Processo Civil, 

corroborando com as suas alegações o documento juntado a fls. 164.

Dessa forma, levando em consideração o fato de que o Município goza de 

prazo em dobro para suas manifestações processuais e este ainda não 

havia se encerrado à época do petitório, em conformidade com o artigo 

183, do Código de Processo Civil, DEFERE-SE a dilação de prazo, por 30 

(trinta dias), de forma a conferir maior efetividade à tutela do direito, com 

fulcro no artigo 139, do mesmo diploma legal.

 Assim, intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução 

nos moldes do artigo 535, do Código de Processo Civil.

 Não impugnada a execução, conclusos para expedição de precatório em 

favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal, 

ou pagamento de obrigação de pequeno valor, que será realizado no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264421 Nr: 15784-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yehya Chakib Ghalfi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O autor atribui à causa o valor de R$ 40.000,00 (trinta mil reais).De acordo 

com o art. 2° da Lei n. 12.153/2009, é de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, advertindo que, 

no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta.A competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública foi fixada a partir de dois critérios: a) econômico (causas de 

pequeno valor), ou seja, ações que não ultrapassem o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos; e b) material (direito material afirmado em 

Juízo): o artigo 2°, § 1.º da Lei n.º 12.153/2009 elenca as ações que não 

podem ser propostas perante o Juizado Especial da Fazenda, dentre as 

quais não se insere a ação em exame. Dessa forma, inexistindo as 

causas excludentes do art. 2°, § 1°, da Lei n. 12.153/2009, estando o valor 

da ação dentro do limite legal e figurando no polo passivo ao menos uma 

das pessoas previstas no art. 5°, inciso II, da referida Lei, impõe-se o 

reconhecimento da competência do Juízo do Juizado da Fazenda Pública 

de Barra do Garças/MT para processar e julgar o feito.Assim, 

considera-se vencida a discussão acera da competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento das causas que 

atendam os dois parâmetros requisitados pelo § 1º, Art. 2º da lei 

12/153/2009, respectivamente: valor e matéria. Além disso, ressalta-se 

que em comarcas em que não houver Juizado Especial da Fazenda 

Pública, a competência fica investida nos Juizados Especiais Cíveis 

.Remetam-se os autos ao juízo competente, com nossas homenagens.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 103010 Nr: 8014-32.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nibos Materiais Para Construção Ltda, 

Humberto Henrique Valoes dos Santos, Altemir Pessoa do Vale, Wanusa 

Mendes Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - 

OAB:OAB/SP 43.638

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste dando prosseguimento ao feito.

 Caso se mantenha inerte, SUSPENDO o curso processual nos termos do 

artigo. 40 da Lei nº 6.830/80, e, ao término do prazo de 01 (um) ano, se 

nada manifestado que sejam arquivados os autos, conforme dispõe o 

artigo 40, § 2º do mesmo dispositivo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173582 Nr: 6782-77.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Lima Campos, Samara Cristhina Rodrigues Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 VISTOS.

 Tendo em vista a petição retro e o requerimento de devolução do prazo 

para que possa impugnar a execução, o executado demonstrou a justa 

causa, em atenção ao artigo 223, § 2º, do Código de Processo Civil, 

corroborando com as suas alegações o documento juntado a fls. 236.

Dessa forma, levando em consideração o fato de que o Município goza de 

prazo em dobro para suas manifestações processuais e este ainda não 

havia se encerrado à época do petitório, em conformidade com o artigo 
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183, do Código de Processo Civil, DEFERE-SE a dilação de prazo, por 30 

(trinta dias), de forma a conferir maior efetividade à tutela do direito, com 

fulcro no artigo 139, do mesmo diploma legal.

 Assim, intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução 

nos moldes do artigo 535, do Código de Processo Civil.

 Não impugnada a execução, conclusos para expedição de precatório em 

favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal, 

ou pagamento de obrigação de pequeno valor, que será realizado no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 41283 Nr: 1406-28.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Televisão Taina Biú Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:2.777-E, Duilio Piato Júnior - OAB:MT 3.719, Emerson Alves de 

Freitas - OAB:MT/27583/O

 Vistos.

Tratam-se de embargos de declaração em que se busca pronunciamento 

judicial em face de omissão na sentença prolatada a fls. 211.

Devidamente intimada, a parte embargada se manifestou pela rejeição dos 

embargos de declaração, a fls. 220/222.

É o relatório.

Os embargos são tempestivos, nos termos do artigo 1.023 do CPC, 

entretanto não há como acolhe-los, porque o que se pretende é espécie 

de juízo de retratação da decisão prolatada, providência vedada 

porquanto os embargos não se prestam para tanto.

Os vícios que autorizam o manejo dos embargos devem estar inseridos e 

intrínsecos ao próprio pronunciamento judicial, revelando-se defeso 

considerar dados externos.

Calha a transcrição:

Finalidade. Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, 

ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm 

caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, 

não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (nesse 

sentido, os embargos têm sido recebidos pela jurisprudência como agravo 

interno – v. coments. CPC 1021 ). Não mais cabem quando houver dúvida 

na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L 8950/94 1.º). A LJE 48 caput, 

que admitia a interposição dos embargos em caso de dúvida, teve a 

redação alterada pelo CPC 1078 , o qual equipara as hipóteses de 

cabimento de embargos no microssistema dos juizados especiais às do 

CPC. (Comentários ao código de processo civil – livro eletrônico - Nélson 

Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015).

 Assim, inexiste violação do art. 1.022 do CPC, pois conclusão contrária 

aos interesses da parte não configura omissão hábil a justificar o manejo 

dos embargos.

Não há, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material na decisão. A pretensão da embargante é a retratação do juízo, 

de modo que não acolho os embargos, advertindo, porém, o embargante 

para a norma do artigo 1.026, §3º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178031 Nr: 12311-77.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alessandra Carla Furian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

 Tendo em vista que a parte autora não cumpriu a determinação de folha 

416, o que é possível observar com a ausência de pareceres ou 

documentos elucidativos na petição retro, indefiro o pedido de fls. 

418/419, uma vez que, apesar do requerimento de juntada de documentos 

pelo Estado de Mato Grosso, tal ato é de interesse da requerente.

 Vale ressaltar que, de acordo com o artigo 510 do Código de Processo 

Civil, cabe às partes a apresentação de documentos na liquidação de 

sentença por arbitramento. Dessa forma, levando em consideração o 

julgamento de segundo grau e a não juntada de documentos necessários 

à liquidação de sentença pela parte autora, remetam-se os autos ao 

arquivo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 235792 Nr: 13281-72.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Castro Silva, Adenilson Candido da Silva, 

Alessandra Ribeiro Porto do Couto, Auflaides Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Pollyana Machado de Moraes Varjão - 

OAB:MT 14.025, Sylvia Maria de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 Vistos.

Ciente do acórdão retro que julgou procedente o conflito negativo e 

declarou competente este Juízo.

 Tendo em vista a petição de fls. 187/216, remetam-se os autos à 

Distribuição para anotar se tratar de cumprimento de sentença.

 Após, intime-se o executado, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Não impugnada a execução, conclusos para expedição de precatório em 

favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal, 

ou pagamento de obrigação de pequeno valor, que será realizado no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 306520 Nr: 5921-81.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN ELLWANGER SEFERIN - 

OAB:54520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 5921-81.2019.811.0004 – Código: 306520

Vistos.

Recebo os embargos à execução fiscal.

Intime-se o embargado para impugnar no prazo de 30 (trinta) dias (LEF, 

art. 17).

 Quanto ao pedido de suspensão da execução, em observância ao artigo 

919, § 1º, do CPC, não há qualquer demonstração de risco de dano 

irreparável ou de incerta reparação. A mera alegação não é suficiente 

para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, de modo que 

indefiro o pedido.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 01 de abril de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 160589 Nr: 1240-15.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME SANTO ANTONIO S/A, Roberto 

Motta da Silva, José Ferreira Piza, Gildo Motta da Silva, Guilherme Arino de 

Almeida Motta da Silva - 006.821.781-10, Emilio Salomão Elias, Jacir da 

Silva, Aluisio de Assis Buzaid Junior, Felipe Ferreira Marangoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Augusto Hoffmann - 

OAB:SC 19568, Elson Duques dos Santos - OAB:MT 14.234, Janaina 

Alves Teixeira Costa - OAB:SC 36279, Leonardo Werner - OAB:SC 

13025, Valéria Castilho Munhoz Vivan - OAB:MT 5.956

 Assim, inexiste contradição na decisão de fls. 439/442, pois conclusão 

contrária aos interesses da parte não configura contradição hábil a 

justificar o manejo dos embargos. Diante do exposto, acolho em parte os 

embargos de declaração, de modo que reconheço a omissão quanto ao 

excesso de execução. Intime-se. Se inerte o exequente, ao arquivo (LEF, 

art. 40). Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 01 de abril de 2020. Carlos 

Augusto Ferrari Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197554 Nr: 2244-82.2015.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Pereira Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Castro Vilela - 

OAB:15704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista decisão monocrática que ratificou a sentença, remetam-se 

os autos ao arquivo, adotando as devidas providências administrativas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 213848 Nr: 11779-35.2015.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Dâmaso de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura Nascimento - 

OAB:MT 19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista a certidão retro acerca da inércia da parte autora, 

remetam-se os autos ao arquivo, observando as cautelas de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184184 Nr: 5635-79.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Reis de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Blainy Danilo Matos Barbosa - 

OAB:MT 16.023, Luiz Paulo Gansalves de Resende - OAB:6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 VISTOS.

Intimem-se as partes acerca do acórdão retro. Nada sendo requerido 

remetam-se os autos ao arquivo, adotando as devidas providências 

administrativas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 316213 Nr: 11226-46.2019.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHA Lopes Fundações, João Humberto Alves Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Mato Grosso, Mario Sergio Basse Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do exposto, por restar demonstrado o ato coator e ilegal 

alegado, julgo procedente o presente mandado, confirmando a liminar.Sem 

custas e honorários, conforme artigo 10, XXII da Lei Constitucional 

Estadual e art. 25 da Lei 12.016/2009.Transitada em julgada, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias.P.R.I.C.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010570-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TAVARES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO(A))

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010570-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TAVARES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 8010570-55.2016.8.11.0004 Promovente: WANDER RIBEIRO 

SILVA Promovido: JOSE TAVARES DO NASCIMENTO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, o exequente apesar de ser 

intimado para promover o andamento do feito conforme id. 27366261, se 

manteve inerte, de forma que incide no abandono e consequentemente na 

extinção. Nesse sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR 

ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO – Extinção do 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do 

CPC, em razão do abandono da causa – Exequente que, apesar de 

intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, quedou-se inerte – Caso 

em que a extinção foi requerida pelo executado – Sentença mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 

1001222-76.2017.8.26.0426, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 

10/07/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 8010570-55.2016.8.11.0004 Promovente: WANDER RIBEIRO 

SILVA Promovido: JOSE TAVARES DO NASCIMENTO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, o exequente apesar de ser 

intimado para promover o andamento do feito conforme id. 27366261, se 

manteve inerte, de forma que incide no abandono e consequentemente na 

extinção. Nesse sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR 

ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO – Extinção do 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do 

CPC, em razão do abandono da causa – Exequente que, apesar de 

intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, quedou-se inerte – Caso 

em que a extinção foi requerida pelo executado – Sentença mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 

1001222-76.2017.8.26.0426, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 

10/07/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 8012280-13.2016.8.11.0004 Promovente: JEAN CARD PIRES 

GAMA Promovido: PAVIPLAN SERVICOS E LOCACAO EIRELI – ME/ 

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA Vistos. 1 . RELATÓRIO. Importante 

salientar, evitando-se qualquer duvida existente sobre o tema, que 

referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o artigo 40 da 

Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. O executado ÁGUAS DE 

BARRA DO GARCAS LTDA apresentou impugnação ao qual recebo como 

embargos à execução, porém utilizarei da nomenclatura atribuída pela 

parte embargante, vez que compreendo ser a mais adequada após a 

reforma do CPC com a instauração do cumprimento de sentença. A 
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impugnação ao cumprimento de sentença lastreia-se na assertiva de que 

a citação é nula, vez que não restou evidenciado através do A.R. anexado 

no id. 7736533 a devida citação da empresa, visto que foi suprimido a 

assinatura do documento. Ainda, alega que o Acórdão restou silente na 

condenação da empresa ré, sendo inexequível a obrigação em seu 

desfavor. Por fim, assevera que não foi intimada do Acórdão, devendo ser 

analisada a nulidade de todos esses atos. É o breve resumo necessário. 

2. FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 do FONAJE: “A decisão 

que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro 

– Salvador/BA).” Considerações importantes feitas, destarte, consoante 

os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, 

em especial os da efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora 

oponíveis embargos à execução em sede de cumprimento de sentença, a 

parte oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos 

essenciais. O primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos 

embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Outro aspecto de apreciação, que no enredo 

colocado seria o segundo, é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº 142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial 

o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Corrobora este 

regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI 

Encontro - Vitória/ES)”. Assim, CONCLUI-SE pela exposição alhures, que 

figura incabível a oposição de embargos perante os Juizados Especiais 

Cíveis sem que o Juízo esteja seguro, sem que seja obedecido o prazo de 

15 (quinze) dias e se apresentar temática fora da estabelecida pelo art, 

52, IX, sendo que todas essas circunstância conduzem à rejeição liminar 

dos embargos. No caso em tela, verifica-se que todos os requisitos de 

conhecimento estão preenchidos, devendo ser analisado o mérito do 

pedido. 3. MÉRITO Analisando detidamente o processo, verifica-se que o 

comprovante de citação anexado no id. 7736533, não consta o nome do 

recebedor do documento, em razão de erro no momento da digitalização, 

no entanto, observa-se que o endereço de remessa do A.R. (Rua Amaro 

Leite, nº 288, Centro, Barra do Garças-MT), se refere ao mesmo endereço 

indicado na “cláusula primeira” dos Atos Constitutivos da empresa 

apresentado no id. 12094377. Verifica-se ainda, que a empresa ÁGUAS 

DE BARRA DO GARÇAS habilitou-se no processo em 16.02.2018, antes 

da decisão da Turma Recursal que reconheceu o recurso da autora e 

alterou a sentença de primeiro grau, julgando procedente seus pedidos, no 

entanto, apesar de habilitada, manteve-se inerte por mais de 01 (um) ano, 

até a data de 12.03.2019, após ter sofrido penhora online de valores 

através de bloqueio via Bacen Jud. Assim, entendo que a atitude da 

reclamada é incompatível com a boa-fé processual, visto que manteve-se 

inerte por longo período de tempo, deixando para exercer um direito 

somente segundo sua conveniência, de modo que tal ação consiste em 

RENÚNCIA TÁCITA ao seu direito de alegar nulidade, ocorrendo a 

supressio, conforme determina a nulidade de algibeira, entendimento que 

vem sendo aplicado pelo STJ, onde destaco: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRIMEIRO MOMENTO PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS. OMISSÃO INEXISTENTE. MANEJO DA 

CHAMADA "NULIDADE DE ALGIBEIRA". IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos 

de declaração só são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, omissão, obscuridade ou contradição sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou para corrigir erro material. 2. A questão 

trazida pelo embargante, em que pese seu prévio conhecimento, fora 

propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente 

pelo mesmo, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte 

Superior ("nulidade de algibeira"). 3. Embargos de declaração rejeitados 

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 204876 RJ 2012/0147990-6, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2017) (Grifei). Com isso, 

apesar da citação não constar o recebedor, verifica-se forte indício de 

recebimento pela reclamada, visto que sempre manteve sua sede no 

mesmo endereço, e ainda o fato de habilitar-se e manter-se inerte por 

longo período de tempo, conforme entendimento alhures, corrobora para 

afirmar que inexiste qualquer nulidade de citação a ser reconhecida. 

Quanto ao seu argumento de ausência de intimação do Acórdão, que 

ocorreu em 21.02.2018, observa-se que a empresa registrou sua 

habilitação anterior a essa data, ou seja, a questão de ausência de 

intimação não pode ser objeto de nulidade, devendo observar, inclusive, a 

determinação já proferida por este Juízo no id. 17369038, que se aplica a 

ré por analogia. Por fim, no que tange a alegação do embargante de que 

no Acórdão não restou sua condenação, trata-se de argumentos que não 

merecem reconhecimento, pois conforme se observa no VOTO - id. 

12094412, a condenação se referiu à “empresa reclamada”, que no caso, 

abrange as duas empresas do polo passivo da demanda, sendo certo que 

em nenhum momento foi sinalizado a ilegitimidade do embargante, de modo 

que evidente a solidariedade das partes, não havendo qualquer 

fundamento jurídico nas suas arguições. 4. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I do CPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA da presente 

impugnação ao cumprimento de sentença, com resolução de mérito, 

mantendo todos os atos processuais existentes, visto que inexistente 

qualquer nulidade processual. Consequentemente, expeça-se ALVARÁ 

do valor depositado em favor do exequente, conforme conta indicada no 

id. 26966299, e posteriormente intime-se para prosseguimento da 

execução no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção pelo 

cumprimento da obrigação. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 8012280-13.2016.8.11.0004 Promovente: JEAN CARD PIRES 

GAMA Promovido: PAVIPLAN SERVICOS E LOCACAO EIRELI – ME/ 

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA Vistos. 1 . RELATÓRIO. Importante 

salientar, evitando-se qualquer duvida existente sobre o tema, que 

referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o artigo 40 da 

Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. O executado ÁGUAS DE 

BARRA DO GARCAS LTDA apresentou impugnação ao qual recebo como 

embargos à execução, porém utilizarei da nomenclatura atribuída pela 

parte embargante, vez que compreendo ser a mais adequada após a 

reforma do CPC com a instauração do cumprimento de sentença. A 

impugnação ao cumprimento de sentença lastreia-se na assertiva de que 

a citação é nula, vez que não restou evidenciado através do A.R. anexado 

no id. 7736533 a devida citação da empresa, visto que foi suprimido a 

assinatura do documento. Ainda, alega que o Acórdão restou silente na 

condenação da empresa ré, sendo inexequível a obrigação em seu 

desfavor. Por fim, assevera que não foi intimada do Acórdão, devendo ser 

analisada a nulidade de todos esses atos. É o breve resumo necessário. 

2. FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 do FONAJE: “A decisão 

que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro 
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– Salvador/BA).” Considerações importantes feitas, destarte, consoante 

os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, 

em especial os da efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora 

oponíveis embargos à execução em sede de cumprimento de sentença, a 

parte oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos 

essenciais. O primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos 

embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Outro aspecto de apreciação, que no enredo 

colocado seria o segundo, é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº 142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial 

o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Corrobora este 

regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI 

Encontro - Vitória/ES)”. Assim, CONCLUI-SE pela exposição alhures, que 

figura incabível a oposição de embargos perante os Juizados Especiais 

Cíveis sem que o Juízo esteja seguro, sem que seja obedecido o prazo de 

15 (quinze) dias e se apresentar temática fora da estabelecida pelo art, 

52, IX, sendo que todas essas circunstância conduzem à rejeição liminar 

dos embargos. No caso em tela, verifica-se que todos os requisitos de 

conhecimento estão preenchidos, devendo ser analisado o mérito do 

pedido. 3. MÉRITO Analisando detidamente o processo, verifica-se que o 

comprovante de citação anexado no id. 7736533, não consta o nome do 

recebedor do documento, em razão de erro no momento da digitalização, 

no entanto, observa-se que o endereço de remessa do A.R. (Rua Amaro 

Leite, nº 288, Centro, Barra do Garças-MT), se refere ao mesmo endereço 

indicado na “cláusula primeira” dos Atos Constitutivos da empresa 

apresentado no id. 12094377. Verifica-se ainda, que a empresa ÁGUAS 

DE BARRA DO GARÇAS habilitou-se no processo em 16.02.2018, antes 

da decisão da Turma Recursal que reconheceu o recurso da autora e 

alterou a sentença de primeiro grau, julgando procedente seus pedidos, no 

entanto, apesar de habilitada, manteve-se inerte por mais de 01 (um) ano, 

até a data de 12.03.2019, após ter sofrido penhora online de valores 

através de bloqueio via Bacen Jud. Assim, entendo que a atitude da 

reclamada é incompatível com a boa-fé processual, visto que manteve-se 

inerte por longo período de tempo, deixando para exercer um direito 

somente segundo sua conveniência, de modo que tal ação consiste em 

RENÚNCIA TÁCITA ao seu direito de alegar nulidade, ocorrendo a 

supressio, conforme determina a nulidade de algibeira, entendimento que 

vem sendo aplicado pelo STJ, onde destaco: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRIMEIRO MOMENTO PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS. OMISSÃO INEXISTENTE. MANEJO DA 

CHAMADA "NULIDADE DE ALGIBEIRA". IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos 

de declaração só são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, omissão, obscuridade ou contradição sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou para corrigir erro material. 2. A questão 

trazida pelo embargante, em que pese seu prévio conhecimento, fora 

propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente 

pelo mesmo, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte 

Superior ("nulidade de algibeira"). 3. Embargos de declaração rejeitados 

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 204876 RJ 2012/0147990-6, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2017) (Grifei). Com isso, 

apesar da citação não constar o recebedor, verifica-se forte indício de 

recebimento pela reclamada, visto que sempre manteve sua sede no 

mesmo endereço, e ainda o fato de habilitar-se e manter-se inerte por 

longo período de tempo, conforme entendimento alhures, corrobora para 

afirmar que inexiste qualquer nulidade de citação a ser reconhecida. 

Quanto ao seu argumento de ausência de intimação do Acórdão, que 

ocorreu em 21.02.2018, observa-se que a empresa registrou sua 

habilitação anterior a essa data, ou seja, a questão de ausência de 

intimação não pode ser objeto de nulidade, devendo observar, inclusive, a 

determinação já proferida por este Juízo no id. 17369038, que se aplica a 

ré por analogia. Por fim, no que tange a alegação do embargante de que 

no Acórdão não restou sua condenação, trata-se de argumentos que não 

merecem reconhecimento, pois conforme se observa no VOTO - id. 

12094412, a condenação se referiu à “empresa reclamada”, que no caso, 

abrange as duas empresas do polo passivo da demanda, sendo certo que 

em nenhum momento foi sinalizado a ilegitimidade do embargante, de modo 

que evidente a solidariedade das partes, não havendo qualquer 

fundamento jurídico nas suas arguições. 4. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I do CPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA da presente 

impugnação ao cumprimento de sentença, com resolução de mérito, 

mantendo todos os atos processuais existentes, visto que inexistente 

qualquer nulidade processual. Consequentemente, expeça-se ALVARÁ 

do valor depositado em favor do exequente, conforme conta indicada no 

id. 26966299, e posteriormente intime-se para prosseguimento da 

execução no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção pelo 

cumprimento da obrigação. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012280-13.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARD PIRES GAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAVIPLAN SERVICOS E LOCACAO EIRELI - ME (EXECUTADO)

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

EDER BRUNO DE MELO OAB - GO37852 (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 8012280-13.2016.8.11.0004 Promovente: JEAN CARD PIRES 

GAMA Promovido: PAVIPLAN SERVICOS E LOCACAO EIRELI – ME/ 

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA Vistos. 1 . RELATÓRIO. Importante 

salientar, evitando-se qualquer duvida existente sobre o tema, que 

referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o artigo 40 da 

Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. O executado ÁGUAS DE 

BARRA DO GARCAS LTDA apresentou impugnação ao qual recebo como 

embargos à execução, porém utilizarei da nomenclatura atribuída pela 

parte embargante, vez que compreendo ser a mais adequada após a 

reforma do CPC com a instauração do cumprimento de sentença. A 

impugnação ao cumprimento de sentença lastreia-se na assertiva de que 

a citação é nula, vez que não restou evidenciado através do A.R. anexado 

no id. 7736533 a devida citação da empresa, visto que foi suprimido a 

assinatura do documento. Ainda, alega que o Acórdão restou silente na 

condenação da empresa ré, sendo inexequível a obrigação em seu 

desfavor. Por fim, assevera que não foi intimada do Acórdão, devendo ser 

analisada a nulidade de todos esses atos. É o breve resumo necessário. 

2. FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 do FONAJE: “A decisão 

que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro 

– Salvador/BA).” Considerações importantes feitas, destarte, consoante 

os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, 

em especial os da efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora 

oponíveis embargos à execução em sede de cumprimento de sentença, a 

parte oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos 

essenciais. O primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos 

embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 
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as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Outro aspecto de apreciação, que no enredo 

colocado seria o segundo, é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº 142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial 

o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Corrobora este 

regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI 

Encontro - Vitória/ES)”. Assim, CONCLUI-SE pela exposição alhures, que 

figura incabível a oposição de embargos perante os Juizados Especiais 

Cíveis sem que o Juízo esteja seguro, sem que seja obedecido o prazo de 

15 (quinze) dias e se apresentar temática fora da estabelecida pelo art, 

52, IX, sendo que todas essas circunstância conduzem à rejeição liminar 

dos embargos. No caso em tela, verifica-se que todos os requisitos de 

conhecimento estão preenchidos, devendo ser analisado o mérito do 

pedido. 3. MÉRITO Analisando detidamente o processo, verifica-se que o 

comprovante de citação anexado no id. 7736533, não consta o nome do 

recebedor do documento, em razão de erro no momento da digitalização, 

no entanto, observa-se que o endereço de remessa do A.R. (Rua Amaro 

Leite, nº 288, Centro, Barra do Garças-MT), se refere ao mesmo endereço 

indicado na “cláusula primeira” dos Atos Constitutivos da empresa 

apresentado no id. 12094377. Verifica-se ainda, que a empresa ÁGUAS 

DE BARRA DO GARÇAS habilitou-se no processo em 16.02.2018, antes 

da decisão da Turma Recursal que reconheceu o recurso da autora e 

alterou a sentença de primeiro grau, julgando procedente seus pedidos, no 

entanto, apesar de habilitada, manteve-se inerte por mais de 01 (um) ano, 

até a data de 12.03.2019, após ter sofrido penhora online de valores 

através de bloqueio via Bacen Jud. Assim, entendo que a atitude da 

reclamada é incompatível com a boa-fé processual, visto que manteve-se 

inerte por longo período de tempo, deixando para exercer um direito 

somente segundo sua conveniência, de modo que tal ação consiste em 

RENÚNCIA TÁCITA ao seu direito de alegar nulidade, ocorrendo a 

supressio, conforme determina a nulidade de algibeira, entendimento que 

vem sendo aplicado pelo STJ, onde destaco: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRIMEIRO MOMENTO PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS. OMISSÃO INEXISTENTE. MANEJO DA 

CHAMADA "NULIDADE DE ALGIBEIRA". IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos 

de declaração só são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, omissão, obscuridade ou contradição sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou para corrigir erro material. 2. A questão 

trazida pelo embargante, em que pese seu prévio conhecimento, fora 

propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente 

pelo mesmo, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte 

Superior ("nulidade de algibeira"). 3. Embargos de declaração rejeitados 

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 204876 RJ 2012/0147990-6, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2017) (Grifei). Com isso, 

apesar da citação não constar o recebedor, verifica-se forte indício de 

recebimento pela reclamada, visto que sempre manteve sua sede no 

mesmo endereço, e ainda o fato de habilitar-se e manter-se inerte por 

longo período de tempo, conforme entendimento alhures, corrobora para 

afirmar que inexiste qualquer nulidade de citação a ser reconhecida. 

Quanto ao seu argumento de ausência de intimação do Acórdão, que 

ocorreu em 21.02.2018, observa-se que a empresa registrou sua 

habilitação anterior a essa data, ou seja, a questão de ausência de 

intimação não pode ser objeto de nulidade, devendo observar, inclusive, a 

determinação já proferida por este Juízo no id. 17369038, que se aplica a 

ré por analogia. Por fim, no que tange a alegação do embargante de que 

no Acórdão não restou sua condenação, trata-se de argumentos que não 

merecem reconhecimento, pois conforme se observa no VOTO - id. 

12094412, a condenação se referiu à “empresa reclamada”, que no caso, 

abrange as duas empresas do polo passivo da demanda, sendo certo que 

em nenhum momento foi sinalizado a ilegitimidade do embargante, de modo 

que evidente a solidariedade das partes, não havendo qualquer 

fundamento jurídico nas suas arguições. 4. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I do CPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA da presente 

impugnação ao cumprimento de sentença, com resolução de mérito, 

mantendo todos os atos processuais existentes, visto que inexistente 

qualquer nulidade processual. Consequentemente, expeça-se ALVARÁ 

do valor depositado em favor do exequente, conforme conta indicada no 

id. 26966299, e posteriormente intime-se para prosseguimento da 

execução no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção pelo 

cumprimento da obrigação. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-57.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

ASSOCIACAO ARAUTOS DO EVANGELHO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000720-57.2020.8.11.0004 POLO ATIVO: VALDIR 

FERNANDES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

BORGES ANDRADE POLO PASSIVO: ASSOCIACAO ARAUTOS DO 

EVANGELHO DO BRASIL e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 23/06/2020 Hora: 12:00/MT, no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-10.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE PEREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CARLOS DOS SANTOS OAB - MT25484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000749-10.2020.8.11.0004 POLO ATIVO: CLAUDETE 

PEREIRA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARTA CARLOS 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 23/06/2020 Hora: 12:20/MT, no endereço: RUA 

FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - 

MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-42.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO MOREIRA AMORIM (REQUERIDO)

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

26/07/2019, às 15h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 45 de 841



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002074-54.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA RODRIGUES BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISSOL GOMES PEREIRA OAB - MT20040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA MACHADO CORCHS OAB - SP292218 (ADVOGADO(A))

CAMILA PETRONE ROCHA E SILVA OAB - SP232755 (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, POR MEIO DE SEU 

ADVOGADO, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 25/10/2019 Hora: 14:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-95.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JET LUBRIFICANTES, PNEUS E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA VIEGAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/12/2019, às 13h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-40.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ LAZARO FRANCA PARREIRA OAB - GO0031352A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 09/07/2019 

Hora: 12:00/HORÁRIO DE MATO GROSSO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

BARRA DO GARÇAS, 27 de maio de 2019. (Assinado Digitalmente) Bartira 

Maria de Carvalho Rubert Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001514-15.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR BRUNO DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EROS BARBOSA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 16/08/2019 Hora: 12:40 (Horario de Cuiaba.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-91.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA,Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 01/07/2019 Hora: 15:20/HORÁRIO DE MATO 

GROSSO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002143-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARCELINO DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARAKA CONEXOES DE NEGOCIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO ROCHA DOMINGUES OAB - RJ199596 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente , 

por seu procurador, para comparecer(em) na audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 18/11/2019 às 13:40 (horário de Mato Grosso). 

ADVERTÊNCIAS: Caso não compareça à audiência designada importará 

no arquivamento do feito, bem como condenação ao pagamento das 

custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000233-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA ARGOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT9707/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIOMAR RODRIGUES FARIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

 

A superficial peça apresentada pela parte requerida não encontra solo 

fértil para o fim específico de ser acolhida como embargos de declaração, 

vez que as deficiências que a permeiam obstam a incidência dos artigos 

48 e 49 da Lei 9.099/1995 e 1.022 do CPC, eis porque NÃO CONHEÇO dos 

“aclaratórios” em voga. O fenômeno do excesso de execução ocorre 

quando se mira além do que realmente é devido, não tendo qualquer 

vínculo com o valor dos bens constritos, os quais podem atingir cifra 

acima do montante executado, bastando possuírem liquidez e desde que 

viabilizem a satisfação integral do débito, sendo óbvio que após a 

expropriação, saldo remanescente será devolvido à parte executada. 

Afora isto, cuida-se de tema que deve ser debatido em embargos à 

execução, expediente já utilizado pela parte requerida, donde se infere 

inexistir omissão por parte deste juiz sobre o assunto. Pertinente 

mencionar que a celeuma sobre a bicicleta ofertada como pagamento já foi 

objeto de deliberação judicial, inclusive por parte da Turma Recursal que 

apreciou recurso debatendo o tema, ao passo que o intuito da parte 

executada na obtenção do parcelamento de dívida dívida encravada em 

título judicial não pode ser albergado sem a concordância da parte autora, 

por força da inteligência extraída da combinação dos artigos 53, caput, da 

Lei 9.099/1995 e artigo 916, § 7º, do CPC, restando, portanto, INDEFERIDO 

tal requerimento. Intime-se a parte autora para que indique o paradeiro do 

veículo outrora constrito, precisamente no prazo de 05 (cinco) dias, lapso 

temporal em que também deverá apontar outros bens, caso desconheça 

onde se encontra o supramencionado. Caso indicado com precisão o bem, 

ou bens, mesmo que isto não ocorra, desde já ordeno que depois do lapso 

temporal acima, seja expedido mandado de penhora, remoção e avalição 

(art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), cabendo ao 

oficial de justiça indagar se a parte executada pretende dar o bem, ou 

bens, como pagamento da dívida. Registro que uma vez não sendo mais 

possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm sido 

frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los e 

nomear a parte exequente como seu depositário (artigo 840, § 1º, do 

CPC). Na hipótese da remoção implicar em despesas para o transporte 

dos bens, deverão elas ser arcadas pela parte autora, contudo de 

imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, 

ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. Na hipótese de não 

encontrar-se quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do 

feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de 

justiça descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência 

ou estabelecimento da parte devedora (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). Ao 

penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá sobre 

a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 842 do 

CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a intimação da 

penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as diligências 

realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a intimação ou 

determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC 

c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada 

bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. DEFIRO as benesses do art. 

212, § 2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali 

insculpidas. Materializada este decisão em seu inteiro teor, faça 

conclusos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Fernando da 

Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MALBA DE FATIMA CANDIDO SCARELLO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORRESPONDENTE BANCÁRIO BRANDÃO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ALEX ANDRE FURIA VIANNA OAB - MT7433-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de sua advogada, POLLYANA 

SOARES MATOS - MT0018383A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 08/08/2017 Hora: 16:40/MT , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MALBA DE FATIMA CANDIDO SCARELLO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORRESPONDENTE BANCÁRIO BRANDÃO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ALEX ANDRE FURIA VIANNA OAB - MT7433-O (ADVOGADO(A))

 

1- Trata-se de Embargos de Declaração manejados pela demandante 

MALBA DE FATIMA CANDIDO SCARELLO REIS, colimando a retificação de 

decisão deitada no bojo dos autos em ID 19275022, precisamente no que 

toca à erro material quanto a figura do recorrente, impugnando ainda a 

gratuidade deferida a favor da demandada Correspondente Bancário 

Brandão. Inconformada, sustenta a ocorrência dos vícios a que se refere 

o art. 1.022 do CPC interpondo o presente recurso, objetivando provocar a 

correção e o reexame da gratuidade concedida. 2- É o relato essencial. 3- 

Fundamento e Decido. 4- Inicialmente, cumpre-nos ressaltar que a teor do 

que preconiza o art. 1.022 do CPC e ainda conforme advertido pelo 

Supremo Tribunal Federal, a modalidade recursal aqui analisada é 

permitida tão somente quando utilizada com o escopo de viabilizar um 

pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, 

vocacionado a afastar as situações de obscuridade, omissão ou 

contradição, a complementar e a esclarecer o conteúdo da decisão 

proferida ou, ainda, a retificar erro material. 5- Com efeito, por ser matéria 

de recurso sui generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 

1.023 do supramencionado Diploma Legal, o qual prescreve: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 

ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo.” 6- Pois bem, cuida-se de embargos de 

declaração com efeitos infringentes ofertados contra decisão que deferiu 

os benefícios da justiça gratuita à parte embargada/requerida, tendo como 

argumentação central a impugnação aos benefícios da justiça gratuita 

anteriormente concedida em sede de recurso à parte recorrente. Intimada 

a manifestar-se, a embargada/requerida Correspondente Bancário 
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Brandão manteve-se inerte, tendo o Banco Bradesco se manifestado de 

forma genérica, passando ao largo da impugnação supramencionada, 

pugnando pela rejeição dos embargos em apreço, todavia razão não lhe 

assiste, pois nos termos do artigo 48 e 49 da Lei 9.099/1995 é plenamente 

viável o uso desta ferramenta processual nas hipóteses em que a decisão 

contenha omissão, obscuridade ou contradição (Artigo 1.022 do CPC), não 

havendo como se negar que a decisão contém ainda erros materiais que 

merecem retificações, merecendo ainda esclarecimentos acerca do 

benefício da gratuidade ali deferida, eis porque CONHEÇO do presente 

“recurso”, passando doravante a esclarecer a contradição e erros em 

comento. 7- Em que pese as aduções da embargante/requerente sobre a 

não comprovação da condição de hipossuficiência da parte 

embargada/requerida, calha destacar que além das suas aduções, não 

encartou qualquer prova documental robustecendo suas assertivas, ao 

passo que não vislumbro elementos que evidenciem a falta de 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade postulada, conforme 

autoriza o artigo 99, § 2º, do CPC, vez que a empresa recorrente, ao 

ingressar com recurso inominado, fez a juntada de arcabouço probatório 

suficiente para corroborar a alegada hipossuficiência, comprovando 

situação empresarial de microempreendedora individual e Declaração 

anual de Simei que atesta ausência de funcionários contratados e resumo 

de rendimentos conforme declaração fiscal correspondente a ultima 

declaração à época da interposição do recurso (ID 16865946), razão pela 

qual, RECHAÇO a impugnação aos benefícios da justiça gratuita, 

passando os fundamentos desta decisão a compor as motivações que 

concederam tal benesse em prol da embargada. 8- No que toca ao erro 

material e omissão contidos na decisum atacada, os embargos foram 

manejados sabiamente vez que contaminada por erro material, a decisão 

se reporta a recebimento de recurso manejado pela parte autora da ação 

e não se pronuncia quanto ao recurso interposto pelo demandado Banco 

Bradesco S/A, assim, entendo perfeitamente cabível a modificação parcial 

da referida decisum via embargos de declaração, tão somente no que toca 

à retificação de seu conteúdo para sanar erro material ali contido. 9- Ex 

positis, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos em apreço, tão somente 

para suprir erro material e omissão arguidas, para o fim de retificar a 

decisão contida no evento ID19275022, alterando seu conteúdo que passa 

a ter o seguinte teor: “1- DEFIRO à parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, pois não enxergo nesta sede suporte para aplicação do artigo 98, 

§ 2º, do CPC. 2- Com relação aos recursos interpostos pelas requeridas 

em eventos ID 16771436 e 17423605, verifico o preenchimento dos 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interpostos no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) e manejados (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que as partes 

aquiesceram com a decisão ou renunciaram seus direitos ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), tendo o preparo devidamente sido feito pelo Banco Bradesco 

S/A (ID 16771695), não havendo se falar em preparo no caso do recurso 

interposto pela requerida Correspondente Bancário Brandão, vez que é 

beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual, RECEBO-OS tão somente 

em seu efeito devolutivo. 3- Intime-se a parte recorrida pra que se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias e uma vez ultrapassado o prazo para 

a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. 4- Cumpra-se.” 10- Expeça-se o 

necessário. 11- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000188-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELIA NOGUEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

C&A MODAS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Processo n. 1000188-54.2018.8.11.0004 Requerente: MARCELIA 

NOGUEIRA DE SOUZA ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: KATRICE 

PEREIRA DA SILVA GOMES - MT0009641A Requerido: C&A MODAS 

LTDA. e outros ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S ADVOGADO DO(A) 

EXECUTADO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT14992-S Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

52/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Requerida para apresentar os dados bancários para devolução do valor 

excedente depositado nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

29 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-23.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KETELLY ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000774-23.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:KETELLY ALVES 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURICIO COSTA 

BARBOSA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 17/06/2020 Hora: 16:40 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-08.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000775-08.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:POLIANA 

MOREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO 

FERNANDES DE ASSIS POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 19/06/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 29 de abril de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIM AILTON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

SALVADOR ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

CONTRAFO COMERCIO E CONSTRUCOES ELETROMECANICA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILZOMAR FURTADO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MS0004287A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))
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LUIZ ALFREDO PRETTI OAB - ES8788 (ADVOGADO(A))

RODRIGO OLIOZA GONZALEZ OAB - ES26599 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora (polo ativo) e da parte requerida (polo 

passivo), por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para que 

compareça(m) à audiência de instrução designada para o dia 18/10/2019, 

às 18h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra do Garças – 

MT, devendo comparecer(em) acompanhado(a)(s) com até 03 (três) 

testemunhas, independente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-95.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS FARIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA OAB - MT25203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão Processo: 

1000032-95.2020.8.11.0004 Em cumprimento à Portaria-Conjunta nº 

305/2020, de 28 de abril de 2020, que prorroga o prazo de fechamento 

dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso até o dia 

15/05/2020, a audiência de conciliação será redesignada. BARRA DO 

GARÇAS, 29 de abril de 2020 CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 TELEFONE: 

(66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-95.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS FARIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA OAB - MT25203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000032-95.2020.8.11.0004 POLO ATIVO: THAYS FARIAS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA, JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA POLO PASSIVO: VIA 

VAREJO S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 

01/06/2020 Hora: 12:20/MT, no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, 

SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-42.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, impugnar a contestação juntada 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002241-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO(A))

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A 

(ADVOGADO(A))

SAMIR MAHMUD CASTRO WADI OAB - MT19003/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu(sua)(s) advogado(a)(s), para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 22/11/2019, 

às 14h20min (horário de Cuiabá/MT), sob pena de extinção do processo 

por contumácia, bem como condenação nas custas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SOUZA CARVALHO SAGGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES RIFERTIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO GUSTAVO MENDONCA MACHADO OAB - GO42340 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - MT0005734A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 27/09/2017 Hora: 13:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.BEM COMO A DECISÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002251-18.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO DUARTE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu(sua)(s) advogado(a)(s), para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 25/11/2019, 

às 16h00min (horário de Cuiabá/MT), sob pena de extinção do processo 

por contumácia, bem como condenação nas custas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-70.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALYNNE ALMEIDA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000163-70.2020.8.11.0004 POLO ATIVO: ALYNNE 

ALMEIDA MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WESLEY EDUARDO 
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DA SILVA, ROBERTA LOURENCO SILVA POLO PASSIVO: HAVAN LOJAS 

DE DEPARTAMENTOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 01/06/2020 Hora: 12:40/MT, no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-93.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CAMARGO DE MELO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 14/05/2019 Hora: 16:20/*HORÁRIO DE MATO 

GROSSO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-55.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LOPES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000164-55.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:FABIANA LOPES 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 01/06/2020 Hora: 13:00/MT, no 

endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA 

DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-47.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIMILLA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

30/06/2020, às 13h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000957-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, compreendo que no caso sub examine há 

elementos indicando que os valores referentes às faturas advindas do n° 

66 3401 1767, estão sendo cobradas indevidamente, uma vez que a parte 

requerente aduz ter pugnado junto a requerida pelo cancelamento do 

plano, todavia, esta não o fez. De bom alvitre registrar, que o uso de 

telefonia móvel gerou uma grande demanda acerca de ofertas e 

facilidades proporcionadas por operadoras, através de serviços que, 

diariamente, fazem cada vez mais vítimas de aborrecimentos ocasionados 

por incapacidade de uma prestação de serviço límpida por parte das 

operadoras, incapacidade esta que não podem, tampouco devem, ser 

suportadas pelo consumidor. No que tange o requisito do perigo de dano, 

este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há indícios de 

que ocorreu uma ruptura contratual por parte da requerida em face do 

requerente, uma vez que àquela está realizando cobranças não devidas 

por este. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema 

urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de 

seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de 

sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira e moral àquela. No que se 

refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já 

lesado da Requerente por conta da conduta do requerido, consoante 

explanação na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. 4- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 5- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 
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conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

6- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 7- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 8- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada para que a 

requerida concretize no prazo de 05 (cinco) dias, a SUSPENSÃO do plano 

adquirido pelo requerente, isto é, para que a promovida não realize 

cobranças pretéritas e futuras advindas do número (66) 3401-1767, até o 

deslinde final da rusga, sob pena de incorrer em multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos) reais, sem prejuízo de a multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte promovente os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-17.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON AZOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARDUINI AZOLINI OAB - MT0021673A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000173-17.2020.8.11.0004 POLO ATIVO: EDSON AZOLINI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL ARDUINI AZOLINI POLO 

PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 20/05/2020 Hora: 14:40/MT, no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001828-58.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA DE BRITO COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DIMAS BANNWART (REQUERIDO)

ELCIO LUIZ BRUNELLI PASSERINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT28413-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 27/09/2019 Hora: 14:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-02.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDA DAVID SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DA SILVA CAMPOS OAB - MT17592/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000174-02.2020.8.11.0004 POLO ATIVO: LUANDA DAVID 

SILVA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALERIA DA SILVA 

CAMPOS POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 18/05/2020 Hora: 16:20/MT, no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-69.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000176-69.2020.8.11.0004 POLO ATIVO: PAULO EMILIO 

MONTEIRO DE MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL 

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

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 19/05/2020 

Hora: 13:00/MT, no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-98.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARQUES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA OAB - MT25203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000187-98.2020.8.11.0004 POLO ATIVO: ELSA MARQUES 

SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA, JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA POLO PASSIVO: AGUAS 

DE BARRA DO GARCAS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 19/05/2020 Hora: 13:20/MT, no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002323-05.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISBOA RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO OAB - GO13988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da Parte requerente acerca da medida liminar proferida (id 

25449623), bem como para que compareça a audiência designada para o 

dia 03/02/2020 ÀS 13:20 , SOB PENA DE CONTUMÁCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-53.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILDA REZENDE DA SILVA (AUTOR)

WILBLAS MAIKON RODRIGUES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Providências da parte Processo n. 1000190-53.2020.8.11.0004 

Requerente: MARIA NILDA REZENDE DA SILVA e outros ADVOGADO 

DO(A) AUTOR: GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - MT0020478A 

ADVOGADO DO(A) AUTOR: GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - 

MT0020478A Requerido: AVIANCA Nos termos da legislação vigente, da 

CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade 

de: Intimar a parte Requerente/Exequente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (CINCO) dias, fornecendo o atual endereço da parte 

requerida para fins de citação, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Advertências: 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

BARRA DO GARÇAS, 29 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-38.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS (AUTOR)

SERGIO CANDIDO DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO CANDIDO DA SILVA FILHO OAB - GO0048876A 

(ADVOGADO(A))

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 
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veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Providências da parte Processo n. 1000191-38.2020.8.11.0004 

Requerente: GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS e outros 

ADVOGADOS DO(A) AUTOR: SERGIO CANDIDO DA SILVA FILHO - 

GO0048876A, GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - MT0020478A 

ADVOGADOS DO(A) AUTOR: SERGIO CANDIDO DA SILVA FILHO - 

GO0048876A, GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - MT0020478A 

Requerido: AVIANCA Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar 

a parte Requerente/Exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (CINCO) dias, informando o atual endereço da parte requerida para 

fins de citação, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Advertências: 

1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - 

o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; BARRA DO 

GARÇAS, 29 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE 

MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-60.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESTETICA PREMIUM CENTER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000778-60.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ESTETICA 

PREMIUM CENTER EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

BORGES LEAO JUNIOR POLO PASSIVO: Banco Safra S-A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 19/06/2020 Hora: 12:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-08.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA BARBOSA CLAUDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000193-08.2020.8.11.0004 POLO ATIVO: LUZIA 

BARBOSA CLAUDIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO CARLOS 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: SABEMI SEGURADORA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 19/05/2020 Hora: 13:40/MT, no 

endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA 

DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000706-73.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUDEMAR QUINTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE BRATTI OAB - MT0004087A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000706-73.2020.8.11.0004 

Requerente: EUDEMAR QUINTINO DE OLIVEIRA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: NELSON JOSE BRATTI - MT0004087A Requerido: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Embargada para, nos termos 

do artigo 49 da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões aos Embargos de 

Declaração interpostos nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

29 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) BARTIRA MARIA DE 

CARVALHO RUBERT Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012687-53.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DOS SANTOS QUEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT16065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 Certidão 

Processo n. 8012687-53.2015.8.11.0004 Requerente: LUIZ DOS SANTOS 

QUEIROS ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: TAYNA MARIA DE SOUSA 

SANTOS - MT16065-O Requerido: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 

ADVOGADOS DO(A) EXECUTADO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A, ELLEN CRISTINA GONCALVES 

PIRES - SP131600-A, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - 

MT0008032A-B Certifico que os Embarbos (id 28908167) são tempestivos. 

Nessa oportunidade, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o 

procurador da parte embargada para que apresente suas contrarrazões 

no prazo legal. BARRA DO GARÇAS, 29 de abril de 2020 (Assinado 

eletronicamente) HEVERTON LOPES REZENDE

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012687-53.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DOS SANTOS QUEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT16065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 Certidão 

Processo n. 8012687-53.2015.8.11.0004 Requerente: LUIZ DOS SANTOS 

QUEIROS ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: TAYNA MARIA DE SOUSA 

SANTOS - MT16065-O Requerido: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 

ADVOGADOS DO(A) EXECUTADO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A, ELLEN CRISTINA GONCALVES 

PIRES - SP131600-A, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - 

MT0008032A-B Certifico que os Embarbos (id 28908167) são tempestivos. 

Nessa oportunidade, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o 
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procurador da parte embargada para que apresente suas contrarrazões 

no prazo legal. BARRA DO GARÇAS, 29 de abril de 2020 (Assinado 

eletronicamente) HEVERTON LOPES REZENDE

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012687-53.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DOS SANTOS QUEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT16065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 Certidão 

Processo n. 8012687-53.2015.8.11.0004 Requerente: LUIZ DOS SANTOS 

QUEIROS ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: TAYNA MARIA DE SOUSA 

SANTOS - MT16065-O Requerido: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 

ADVOGADOS DO(A) EXECUTADO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A, ELLEN CRISTINA GONCALVES 

PIRES - SP131600-A, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - 

MT0008032A-B Certifico que os Embarbos (id 28908167) são tempestivos. 

Nessa oportunidade, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o 

procurador da parte embargada para que apresente suas contrarrazões 

no prazo legal. BARRA DO GARÇAS, 29 de abril de 2020 (Assinado 

eletronicamente) HEVERTON LOPES REZENDE

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012687-53.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DOS SANTOS QUEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT16065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 Certidão 

Processo n. 8012687-53.2015.8.11.0004 Requerente: LUIZ DOS SANTOS 

QUEIROS ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: TAYNA MARIA DE SOUSA 

SANTOS - MT16065-O Requerido: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 

ADVOGADOS DO(A) EXECUTADO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A, ELLEN CRISTINA GONCALVES 

PIRES - SP131600-A, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - 

MT0008032A-B Certifico que os Embarbos (id 28908167) são tempestivos. 

Nessa oportunidade, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o 

procurador da parte embargada para que apresente suas contrarrazões 

no prazo legal. BARRA DO GARÇAS, 29 de abril de 2020 (Assinado 

eletronicamente) HEVERTON LOPES REZENDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001663-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIAO NOVAES SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 19/6/2020 Hora: 12:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011351-82.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

R L M COSTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO(A))

LIGIMARI GUELSI OAB - MT12582-O (ADVOGADO(A))

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO SILVERIO DUARTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR CHAVES SIQUEIRA DUARTE OAB - GO27148 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: LIGIMARI GUELSI - MT0012582A, ANA KARLA 

BRANDI HOHLENVERGER - MT0017584A, ERIN LEONEL VILELA - 

MT0015821A,para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, conforme id 7554936,, sob pena de extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-45.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE RODRIGUES FERREIRA FILHO (AUTOR)

LINDINALVA BUENO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEACH PARK VACATION CLUB (REU)

 

PROCESSO n. 1000779-45.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:DONIZETE 

RODRIGUES FERREIRA FILHO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADALBERTO ALVES DE MATOS POLO PASSIVO: BEACH PARK 

VACATION CLUB FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 19/06/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 29 de abril de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-30.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MONIZA FURTADO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA LOPES OAB - MT27432/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLUE GROUP PARTICIPACOES E COMERCIO ELETRONICO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000780-30.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MONIZA 

FURTADO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO 

PEREIRA LOPES POLO PASSIVO: BLUE GROUP PARTICIPACOES E 

COMERCIO ELETRONICO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 19/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
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Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002057-18.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CINARA VILELA DE MORAES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANILDO FERNANDES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento do acordo entabulado entre as 

partes e devidamente homologado por sentença, bem como os pedidos 

confeccionados pela parte exequente, DETERMINO, em observância ao 

disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do CPC, seja intimada a parte Ré 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento referente a sua 

condenação sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% 

(dez por cento) do montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e 

não tendo a parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos 

para penhora por meio dos sistemas online. 3- Expeça-se o necessário. 4- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000378-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRA ELIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de 

indenização por danos onde a parte autora foi condenada por litigância de 

má fé e honorários sucumbenciais após terem sido julgados 

improcedentes os seus pedidos. Transitada em julgado a sentença 

condenatória e tendo em vista o não cumprimento das obrigações nela 

contidas, em observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V 

da Lei n.º 9.099/1995 consubstanciado com os arts. 513 e 523 do CPC, 

DETERMINO seja intimada a parte executada para no prazo de 15 (quinze) 

dias efetuar o pagamento referente a sua condenação sob pena da 

mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001578-25.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RIBEIRO DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de 

indenização por danos onde a parte autora foi condenada por litigância de 

má fé e honorários sucumbenciais após terem sido julgados 

improcedentes os seus pedidos. Transitada em julgado a sentença 

condenatória e tendo em vista o não cumprimento das obrigações nela 

contidas, em observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V 

da Lei n.º 9.099/1995 consubstanciado com os arts. 513 e 523 do CPC, 

DETERMINO seja intimada a parte executada para no prazo de 15 (quinze) 

dias efetuar o pagamento referente a sua condenação sob pena da 

mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-15.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA M. F. SANTOS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000781-15.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ELIZANGELA M. 

F. SANTOS E CIA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSANA 

DA SILVA FREITAS POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 19/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-97.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VICENTE MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000782-97.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ROSIMAR 

VICENTE MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE KROMINSKI, 

FABIANO ALVES ZANARDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 19/06/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 29 de abril de 

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

normas da CNGC

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002492-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSAINE SANTANA DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMAS JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1002492-83.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROSAINE SANTANA DA 

COSTA E SILVA REQUERIDO: TOMAS JOSE DA SILVA Vistos. 1. 

INTIME-SE a inventariante pessoalmente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção e arquivamento, eis que não há nos autos notícias de outros 

herdeiros. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO
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Processo Número: 1001973-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLLY RADILA NERES DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLEIDE MARIA NERES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RANIEL NERES DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001973-16.2016.8.11.0006. REQUERENTE: CLEIDE MARIA NERES DE 

OLIVEIRA, NICOLLY RADILA NERES DOS SANTOS, RANIEL NERES DE 

OLIVEIRA SANTOS INVENTARIADO: RONALDO DOS SANTOS Vistos. 1. 

INTIME-SE a inventariante pessoalmente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de remoção (art. 622, II, do CPC). 2. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

INTIMEM-SE todos os sucessores do espólio (cônjuge, herdeiro, 

testamenteiro, cessionário, etc.), para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem interesse no cargo de inventariante, sob pena de extinção e 

arquivamento, caso ninguém manifeste interesse. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000207-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA PAZ RIBEIRO DE BRITO (REQUERENTE)

FRANCISCO AVELAR PAZ RIBEIRO (REQUERENTE)

RENAN PAZ RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000207-54.2018.8.11.0006. REQUERENTE: GILMARA PAZ RIBEIRO DE 

BRITO, RENAN PAZ RIBEIRO, FRANCISCO AVELAR PAZ RIBEIRO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. INTIME-SE a 

inventariante, via advogado constituído, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos a GIA-ITCD (Guia de informação de Apuração do 

Imposto de causa mortis e doação), expedida pela Fazenda Pública 

Estadual e a certidão negativa de débito fiscal expedida pela Fazenda 

Pública Federal, sob pena de remoção. 2. Ressalvo que a alegação de que 

não há débitos federais a incidirem nos bens arrolados não desonera a 

parte a apresentar aludida certidão. 3. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001654-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLINDO MURILO MUNIZ OAB - MS12145 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL ALCIDES GUSMAN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GENTIL ALCIDES GUSMAN (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001654-48.2016.8.11.0006. REQUERENTE: NILZA RAPP PINTO DE 

ARRUDA REQUERIDO: GENTIL ALCIDES GUSMAN Vistos. 1. DEFIRO o 

pedido de Id. 30934364. Para tanto, DETERMINO a SUSPENSÃO do 

processo até o trânsito em julgado do feito em apenso (Código nº 

1007400-57.2017.8.11.0006). 2. REMETAM-SE os autos ao arquivo 

provisório, baixando-se do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001512-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT OAB - MT0006175A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONILCE SILVA DO NASCIMENTO (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001512-44.2016.8.11.0006. AUTOR(A): JACQUELINE SILVA DO 

NASCIMENTO REU: JONILCE SILVA DO NASCIMENTO Vistos. 1. INTIME-SE 

a inventariante pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento, eis que não há como aplicar a pena de remoção por ser a 

inventariante única herdeira. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004863-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA CRUZ ZATTAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO DA SILVA ZATTAR (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1004863-54.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARLENE DA CRUZ ZATTAR 

INVENTARIADO: LUIZ ALBERTO DA SILVA ZATTAR Vistos. 1. INDEFIRO o 

pedido de id. 30332502, nos mesmos termos da decisão de Id. 27680951. 

2. INTIME-SE a inventariante, para que, no prazo improrrogável de 20 

(vinte) dias, apresentar as primeiras declarações, sob pena remoção. 3. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, INTIMEM-SE todos os sucessores 

do espólio (cônjuge, herdeiro, testamenteiro, cessionário, etc.), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem interesse no cargo de 

inventariante, sob pena de extinção e arquivamento, caso ninguém 

manifeste interesse. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001744-17.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA COSTA FREITAS (REQUERENTE)

APARECIDA MICHELLE COSTA FREITAS (REQUERENTE)

FRANCIELE COSTA FREITAS GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1001744-17.2020.8.11.0006. REQUERENTE: APARECIDA MICHELLE 

COSTA FREITAS, FRANCIELE COSTA FREITAS GODOY, MARIA ANTONIA 

COSTA FREITAS REQUERIDO: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CÁCERES/MT Vistos. 1. Há situações que dispensam a abertura de 

inventário, sendo suficiente o requerimento de alvará judicial, em face da 

natureza dos bens deixados à sucessão ou de seu reduzido valor, como 

bem dispõe o art. 1.037 do CPC c/c a Lei 6.858, de 24/11 /1980 e o 
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Decreto nº. 85.845, de26/03/1981. 2. Ocorre que no caso do falecido 

OZÓRIO DE FREITAS GODOY, além do crédito que ora se pretende 

levantar, há também outros bens a inventariar, conforme certidão de óbito 

juntado à inicial, pelo que indispensável a abertura do inventário, inclusive 

para que o presente feito possa prosseguir, conforme dispõe o art. 2º da 

Lei Nº. 6.858/80 e o art. 1º, parágrafo único, inciso. V, do Decreto nº. 

85.845/81. 3. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte requerente, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar se já foi ajuizado o inventário dos bens 

deixados pelo “de cujus” e, não o tendo, que seja providenciado o 

ajuizamento do mesmo, bem como para apresentar o documento exigido 

pelo artigo 2º do Decreto nº 85.845/81, sob pena de indeferimento da 

inicial. 4. Em caso de não haver bens móveis e/ou imóveis a inventariar, 

deverá a parte requerente, no mesmo prazo, juntar documento 

comprobatório de inexistência de outros bens sujeitos a inventário, sob 

pena de indeferimento da inicial. 5. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001795-28.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELE CRISTINA DOS REIS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE SOUZA DOS REIS (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1001795-28.2020.8.11.0006. INVENTARIANTE: KELE CRISTINA DOS REIS 

ESPÓLIO: TEREZINHA DE SOUZA DOS REIS Vistos. 1. RECEBO a inicial, 

por estarem presentes os requisitos dos arts. 319, 320 e 610 do 

CPC/2015. 2. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 3. Conforme regra do 

parágrafo único do artigo 617, NOMEIO INVENTARIANTE a própria parte 

requerente, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras 

declarações nos 20 (vinte) dias subseqüentes conforme artigo 620, sob 

pena de remoção ex vi artigo 622, I, todos do CPC/2015. 4. Sendo de 

interesse do(a) inventariante, junto às primeiras declarações, pode ser 

aportado o plano de partilha amigável (art. 651, CPC). 5. Na mesma 

oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria 

Geral do Estado) e Municipal. 6. Nos termos do provimento nº 56/2016 – 

CNJ, deverá a parte autora trazer aos autos certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços Compartilhados. 7. Apresentada as primeiras 

declarações, forte no artigo 626 do CPC/2015, CITE-SE para os termos do 

inventário e da partilha o cônjuge, o companheiro, os herdeiros, os 

legatários, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente e, 

se houver testamento, também o testamenteiro, observando a diligente 

gestora judicial os dizeres do referido artigo. 8. INTIME-SE a Fazenda 

Pública, (CPC art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, 

se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 

do CPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art. 634 do CPC), manifestando-se expressamente. 9. Concluídas 

referidas citações, conforme preconizado no artigo 627, do CPC/2015, o 

feito aguardará em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para 

que as partes possam dizer sobre as primeiras declarações, sendo que a 

Fazenda Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, informará ao juízo o valor 

dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações, assim o fazendo 

com base no seu cadastro imobiliário consoante artigo 629 do CPC/2015. 

10. Superado os prazos encimado, CERTIFIQUE-SE sobre as citações e 

manifestações das partes interessadas quanto às primeiras declarações, 

bem como, sobre a concordância ou impugnação dos valores dos bens de 

raiz pela Fazenda Pública. 11. Havendo concordância, quanto às primeiras 

declarações e, quanto aos valores, DETERMINO a lavratura do termo de 

últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o inventariante para 

prestá-las com o plano de partilha, caso haja este último. 12. Após, digam 

as partes, em quinze (15) dias (CPC, art. 637). 13. Se concordes, ao 

cálculo do tributo e digam todas as partes, em 05 (cinco) dias e, em 

seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638). 14. Por fim, consigno que, de 

acordo com o art. 654, do CPC, a existência de dívida para com a Fazenda 

Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento 

esteja devidamente garantido. 15. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002131-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIRCE APARECIDA DE CARVALHO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO FRANCISCO DE CARVALHO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1002131-03.2018.8.11.0006. INVENTARIANTE: CIRCE APARECIDA DE 

CARVALHO INVENTARIADO: AURELIO FRANCISCO DE CARVALHO 

Vistos. 1. Trata-se de Inventário dos bens deixados pelo falecido Aurélio 

Francisco de Carvalho. 2. Compulsando os autos, verifico que a decisão 

de Id. 25732281 determinou a regularização processual dos sucessores 

da herdeira Thelma do Carmo Carvalho de Oliveira, no entanto, entendo 

que aludida determinação está equivocada, pois o falecimento da herdeira 

Thelma do Carmo Carvalho de Oliveira sobreveio ao óbito do seu genitor, 

efetivando-se a transmissão do patrimônio, não tendo que se falar em 

direito de representação, que, no caso, alcançaria somente seus filhos. 3. 

Sendo assim, a transmissão do seu patrimônio e identificação da meação 

deverá se dar em ação de inventário própria. 4. Diante do exposto, 

DETERMINO a lavratura do termo de últimas declarações (CPC, art. 636), 

intimando-se a inventariante para prestá-las com o plano de partilha, caso 

haja este último. 5. Após as últimas declarações, digam as partes, em 

quinze (15) dias (CPC, art. 637). 6. Se concordes, ao cálculo e digam 

todas as partes, em 05 (cinco) dias e, em seguida, a Fazenda Pública 

(CPC, art. 638). 7. Não havendo impugnação aos cálculos, estes serão 

homologados por sentença. 8. Após a homologação dos cálculos e 

recolhimento dos impostos, ao Partidor para organizar o esboço da partilha 

e também o respectivo auto da partilha, conforme pedidos das partes. 9. 

Feito o esboço e o respectivo auto da partilha, devem as partes manifestar 

em 05 (cinco) dias. 10. Em seguida, conclusos para a homologação da 

partilha. 11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002828-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO(A))

ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO OAB - 934.353.121-49 

(REPRESENTANTE)

 

Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil, INTIMO a parte 

autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para recolher a 

diligência para o oficial de justiça. Para tanto deverá a parte acessar o site 

do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – 

DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos, no prazo de 15 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000172-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE MARIA DE MORAIS (AUTOR(A))

JOAO FERREIRA DE MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE DA SILVA FANAIA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000172-31.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOAO FERREIRA DE MORAIS, ARLETE MARIA DE MORAIS REU: JOSE DA 

SILVA FANAIA Vistos. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração 

manejados por JOÃO FERREIRA DE MORAIS e ARLETE MARIA DE MORAIS 

alegando que houve omissão/contradição na sentença que julgou extinto o 

presente feito sem resolução do mérito, uma vez que os autos não foram 

remetidos à Defensoria Pública para se manifestar sobre a certidão do 

oficial de justiça que informa a não localização dos autores (id. 30072911). 

2. Os autos vieram conclusos. É o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. 3. Uma simples olhadela para o recurso verifico que o pleito deve 

ser acolhido, vez que os Embargos foram manejados em conformidade 

com as hipóteses de sua admissibilidade, pois demonstrado o equívoco 

quanto a remessa dos autos a Defensoria Pública. 4. Com efeito, por ser 

matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo 

art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material.” (grifo nosso). 5. O eminente e 

renomado Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos 

embargos de declaração mencionando que: “Se o caso é omissão, o 

julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, 

escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o 

decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em 

qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os 

embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da 

sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no conteúdo do 

julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou 

contradição. (grifou-se)” 6. Assim, não se pode perder de vista que o 

recorrente faz jus ao pleito invocado no bojo dos embargos e que a via 

instrumentária utilizada é pertinente para o caso, já que o ponto 

omisso/contraditório em nada interfere no meritum casae, não viola dentre 

outros princípios o da independência funcional, da segurança jurídica e do 

duplo grau de Jurisdição. 7. Ante ao exposto, com fulcro no art. 1.022do 

CPC, ACOLHO os Embargos de Declaração em apreço, pois vislumbro 

hipótese de contradição. Sendo assim, DETERMINO a intimação pessoal da 

parte autora no endereço informado na inicial, devendo a Sr. Oficial de 

Justiça, se necessário, proceder à intimação com hora certa (CPC, art. 

275, §2º), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, compareça à 

Defensoria Pública a fim de informar o nome, CPF e endereço dos 

confinantes. 8. Assim, decorrido o prazo e devidamente certificado, 

VENHAM os autos conclusos. 9. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002468-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002468-89.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANTONIO DE OLIVEIRA REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA Vistos etc. 1. Trata-se de ação de cobrança de 

indenização de seguro DPVAT proposta por Antonio de Oliveira em face 

de Seguradora Lider Consórcio do Seguro DPVAT S/A, alegando, em 

síntese, que sofreu um acidente moto ciclístico em 03/06/2017, ficando 

com invalidez parcial permanente. Entretanto, não teve seu pedido 

administrativo devidamente analisado, uma vez que apresentou todos os 

documentos necessários à concessão do seguro, mas a equipe técnica 

da requerida entendeu estar pendente de juntada de documentação, não 

efetuando o pagamento da indenização devida. 2. Com a inicial foram 

juntadas as documentações pertinentes. 3. Recebida a inicial e 

devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no Id 

16590466, alegando, preliminarmente, a falta de interesse processual, uma 

vez que o processo administrativo não foi finalizado; e, no mérito, pugnou 

pela improcedência da demanda. 4. Foi realizada audiência concentrada 

nos autos, onde a parte autora foi submetida a avaliação médica e, apesar 

do resultado da avaliação, a tentativa de conciliação restou inexitosa (Id 

17003249). 5. A impugnação à contestação foi apresentada no ID 

17256934, oportunidade em que foram rebatidos os argumentos lançados 

pela requerida e, ao final, reiterou pela procedência da demanda. 6. 

Intimados para especificar as provas que pretendem produzir, a requerida 

manifestou interesse na prova pericial (id 29561720); a autora, por sua 

vez, manifestou pelo julgamento antecipado do mérito (Id 30384248). É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 7. Primeiramente, verifico nos autos 

que a parte requerida pugnou pela designação de perícia médica para 

avaliação da lesão do autor. 8. Entretanto, entendo que os documentos 

que instruem o feito são suficientes para a formação de um juízo seguro 

sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a realização de nova 

perícia. 9. Desse modo, indefiro o pedido de produção de prova pericial 

vindicado nos autos e passo ao julgamento antecipado, nos moldes do art. 

355, I, do CPC. DA PRELIMINAR – ausência de interesse de agir 10. É 

cediço que o interesse de agir repousa no binômio necessidade + 

adequação; a parte tem necessidade quando seu direito material não pode 

ser realizado sem a intervenção do juiz, contudo, além da necessidade, 

exige-se a adequação. Se a parte requer providência jurisdicional incapaz 

de remediar a situação por ela narrada na fundamentação de seu pedido, 

também lhe falta o interesse de agir. 11. Outrossim, a providência 

jurisdicional reputa-se útil à medida que, por sua natureza, revela-se, em 

tese, apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação 

jurídica do requerente, ou seja, toda vez que a atividade jurisdicional puder 

dar ao demandante o proveito que espera alcançar. 12. Em detida análise 

dos autos, verifico que, muito embora seja evidente a invalidez 

permanente parcial do autor, a preliminar ventilada pela parte Requerida 

merece acolhimento. 13. Isso porque, consoante entendimento pacificado 

pela jurisprudência, o requerimento e negativa administrativo é requisito 

imprescindível à propositura da demanda judicial. E, no caso dos autos, o 

próprio autor em sua exordial aduz que o pedido administrativo foi feito, 

porém ainda não finalizado por ausência de juntada de documentos que a 

ré entendeu pertinente, ou seja, não houve o INDEFERIMENTO. 14. 

Destarte, se o pedido de indenização não foi dirigido ou se não houve 

recusa ou apreciação no prazo legal pela seguradora, não há a 

necessidade da propositura da ação, pois é lógico que esta não tem 

obrigação de conceder benefícios de ofício. 15. Nesse sentido, colaciono 

o entendimento jurisprudencial do E. TJ-MT: AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO 

– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O STF 

entende ser imprescindível o requerimento administrativo anterior para que 

seja caracterizada a ameaça ou lesão a direito (art. 5.º, XXXV, da CF), 

nos termos do julgamento proferido no RE n.º 631.240, com repercussão 

geral reconhecida (TEMA 350). Para configurar o interesse de agir na 

ação de cobrança de seguro DPVAT faz-se necessária a comprovação 

do prévio requerimento administrativo pelo segurado, a recusa da 

seguradora ao pagamento da indenização, ou a demora injustificada na 

resposta, embora não seja necessário o esgotamento das vias 

administrativas. Precedente STF. No caso, tendo sido ajuizada a ação 

após o julgamento do RE 631.240 e não tendo a parte autora comprovado 

o prévio requerimento administrativo e a negativa de pagamento da 

seguradora, deve ser extinta a ação por ausência de interesse 

processual. Assim, se a parte não traz argumentos novos capazes de 

convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que negou 

provimento ao recurso, impõe-se a sua manutenção. (N.U 

1001945-86.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 06/03/2020) SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003409-86.2014.8.11.0009 
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APELANTE(S): LEONARDO FERMINO DA SILVA APELADA(S): 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A EMENTA 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO 

I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – 

INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A 

COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – CONFISSÃO 

FICTA CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O 

VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – REGRA DO § 8º DO 

ARTIGO 334 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no 

REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Assim, inexistindo pretensão resistida ou 

insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há 

lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Isso porque, o prévio 

requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias 

administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições 

da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 

16/10/2014). Conforme determina o artigo 334, § 8º, do CPC/15 a ausência 

injustificada à audiência de conciliação caracteriza ato atentatório à 

dignidade da Justiça e leva à imposição de multa de até dois por cento 

s o b r e  a  v a n t a g e m  e c o n ô m i c a  p r e t e n d i d a . -  ( N . U 

0003409-86.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) 16. Assim, 

entendo que a presente ação deve ser extinta, sem resolução do mérito, 

por falta de interesse de agir. DISPOSITIVO 17. Ante o exposto, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. 18. CONDENO a 

requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, declarando suspensa, 

todavia, sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 19. Com o trânsito em julgado, se nada pleiteado, 

ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas necessárias. 20. Publique-se. 

Intimem-se. 21. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002816-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE JESUS ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002816-10.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARCOS ROBERTO DE JESUS ANGELO REQUERIDO: 

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. 1. Trata-se 

de ação de rescisão de contrato e restituição de valores c/c indenização 

por danos morais proposta por Marcos Roberto de Jesus Ângelo em face 

de Disal Administradora de Consórcio S/C. Ltda, alegando, em síntese, que 

realizou contrato de consórcio junto à requerida e atrasou 07 (sete) 

parcelas do mesmo, tendo seu veículo apreendido. Ainda, vem sendo 

cobrado a quantia de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), bem como teve 

seu nome inserido no cadastro de inadimplentes por este débito. 2. Aduz 

que, o contrato estabelecido entre as partes possui cláusulas abusivas, 

bem como, por ter pagado ao consórcio a quantia de R$33.620,52 (trinta e 

três mil seiscentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos) e diante da 

apreensão do veículo, tal valor deve ser ressarcido devidamente 

atualizado, acrescido de danos morais, pelas situações vexatórias que 

viveu em decorrência da busca e apreensão e negativação de seu nome. 

3. A inicial foi devidamente emendada, consoante determinação de ID 

13804749, razão pela qual foi recebida no ID 14036784. 4. Devidamente 

intimada, a Requerida apresentou contestação no ID 17642107, alegando, 

preliminarmente, a existência da coisa julgada, com isso requer a extinção 

do processo sem a resolução do mérito; o apensamento da ação à de 

prestação de contas na comarca de São José dos Quatro Marcos, com o 

envio dos presentes autos àquela. No mérito, pugnou pela total 

improcedência da demanda. 5. A audiência de conciliação restou inexitosa 

(Id 17703831). 6. Impugnação à contestação foi apresentada no ID 

17921003, tendo a autora rebatido todos os argumentos lançados pela ré. 

7. Intimados para indicar as provas que pretendem produzir, as partes 

informaram não ter interesse em produzir outros meios de prova (Id. 

24166919 e 24178739). 8. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. DA PRELIMINAR – Coisa Julgada 9. Em detida 

análise dos autos e dos documentos a ele carreados, verifico que a 

preliminar ventilada pela Requerida deve ser acolhida. 10. Isso porque, 

abstrai-se da exordial que o autor pretende revisar e rescindir um contrato 

que já foi resolvido em ação de busca e apreensão, sob o argumento de 

que não lhe foi oportunizada a defesa quando teve apreendido o veículo, 

uma vez que não foi citado. 11. No entanto, ainda que aquela ação tenha 

tramitado à revelia do autor, a oportunidade que o mesmo teve para 

demonstrar insatisfação, findou-se naquela oportunidade, uma vez que 

houve o transito em julgado da sentença sem a interposição de qualquer 

recurso. 12. Outrossim, é salutar que, caso este juízo adentrasse ao 

mérito, o contrato de consórcio se equipara ao de alienação fiduciária e, 

ficando o contratante em débito, movida a ação de busca e apreensão e 

alienado o bem, nesse momento ocorre a rescisão contratual. 13. Ainda, 

tendo ocorrido a alienação do veículo e constatada a existência de saldo 

devedor à resolução do contrato após a devida prestação de contas, não 

há que se falar em restituição de valores ao contratante. 14. Nesse 

sentido, colaciono entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO E POSTERIORMENTE VENDIDO. 

APURADO SALDO NEGATIVO ENTRE O PREÇO DA VENDA E O DÉBITO 

EM ABERTO. DESCBIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Cuida-se na 

origem de contrato de Crédito Direto ao Consumidor com cláusula de 

alienação fiduciária, mediante o qual a contratante se obrigou ao 

pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas mensais para a aquisição do 

veículo descrito na exordial. Porém, após o adimplemento de 13 (treze) 

prestações, não deu continuidade ao pagamento, razão pela qual a 

instituição financeira moveu ação de busca e apreensão, cuja liminar foi 

cumprida e, posteriormente, o bem foi alienado. A pretensão autoral 

consiste na rescisão contratual e na devolução das parcelas pagas, com 

abatimento de 20% (vinte por cento), relativos ao uso e desgaste do 

veículo. 2. De acordo com o que disciplinam os artigos 1º e 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, após a alienação do veículo, eventual saldo 

remanescente a ser entregue ao devedor é obtido a partir do preço da 

venda. Assim, o regramento impõe que o credor se utilize do preço obtido 

na venda do veículo financiado com aplicação no seu crédito e despesas 

ocorridas em face do procedimento adotado, além de entregar ao devedor 

o saldo apurado, se houve, com a devida prestação de contas, consoante 

os exatos termos legais. 3. No caso do saldo apurado com a venda da 

coisa não ser bastante para quitar a dívida, o devedor continua em débito 

para com o credor fiduciário. Na espécie, não restou saldo positivo a favor 

da devedora, mas um saldo devedor remanescente a favor do credor, do 

qual a recorrente não pode se esquivar. 4. Nessa trilha, inexistindo 

discussão sobre o valor da venda do bem alienado e não tendo sido 

impugnados especificamente os documentos apresentados pela instituição 

apelada, é de se reconhecer a existência de saldo devedor e, 

consequentemente, a improcedência da pretensão autoral de restituição 

das parcelas pagas, bem como a possibilidade de inserção do nome da 

devedora em cadastro restritivo de crédito caso não haja adimplido o 

débito remanescente. 5. Recurso conhecido e improvido. Sentença 

confirmada. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da 

Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do 

Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe 

provimento, nos termos do voto da relatora. (TJ-CE 

00158813520138060158 CE 0015881-35.2013.8.06.0158, Relator: MARIA 

DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 18/04/2018, 2ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2018) 15. Assim, 

considerando que a pretensão autoral está coberta pela ocorrência da 

coisa julgada, o feito deve ser extinto sem a resolução do mérito. 
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DISPOSITIVO 16. Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil. 17. CONDENO a requerente ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, declarando suspensa, todavia, sua exigibilidade, nos 

termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 18. Com o trânsito 

em julgado, se nada pleiteado, ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas 

necessárias. 19. Publique-se. Intimem-se. 20. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003123-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAN MASSAVI DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003123-61.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ELAN MASSAVI DE AZEVEDO Vistos. 1. BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão, contra ELAN 

MASSAVI DE AZEVEDO também qualificado, objetivando a apreensão do 

veículo Marca VOLKSWAGEN, MODELO GOL G4 CITY 1.0 TREND 4P, 

CHASSIS 9BWAA05W99T097361, PLACA NJK3249, RENAVAM 

983938032, COR PRATA, ANO 08/09, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL. 2. A 

inicial veio acompanhada dos documentos necessários, especialmente o 

contrato de financiamento e notificação, razão pela qual foi deferida a 

liminar de busca e apreensão (id. 14348965). 3. Conforme teor da certidão 

do oficial de justiça, o bem foi devidamente apreendido e entregue em 

mãos do depositário judicial, sendo a parte requerida devidamente citada 

(id. 16617392), a qual deixou transcorrer o prazo in albis para apresentar 

contestação. 4. Vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. 5. 

Tratando-se de parte revel, é o caso de ser aplicada a regra do art. 344 

do Código de Processo Civil, impondo-se o julgamento antecipado da lide. 

6. O instituto da Alienação Fiduciária em garantia transfere ao credor o 

domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, assim, em 

caso de mora do devedor, o proprietário fiduciário poderá requerer contra 

o mesmo ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente. 7. No caso vertente, deve ser consolidada a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário 

posto que presentes os requisitos exigidos pelo art. 1º e §§ c/c art. 2º e 

3º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 

2004. 8. Cumpre salientar que a parte requerente poderá vender o bem 

objeto da garantia, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial, contudo, não deverá vender o 

bem por preço vil, sob pena de se caracterizar abuso de direito. 9. Ante o 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de busca e apreensão, consolidando nas mãos da parte 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito e 

caracterizado na inicial, tornando definitiva a liminar deferida. 10. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo, com fundamento no art. 85 do CPC, 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 11. A parte requerente 

deverá aplicar o produto da venda no pagamento de seu crédito, tudo 

conforme o art. 2º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 

de agosto de 2004. 12. Após trânsito em julgado desta sentença, se nada 

requerido, ARQUIVEM-SE. 13. Publique-se. Intime-se. 14. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001733-85.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARNEIRO GERALDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - INTIMAÇÃO PARA 

COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos termos do art. 203, §4° do Código 

de Processo Civil, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora da lide, na pessoa de seu Advogado(a), para 

comparecer na audiência de Conciliação Designada Para o dia 30 de julho 

de 2020, às 16hs:00 na Sala de Audiência do CEJUSC, ficando advertidos 

de que a ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, 

sujeito a multa. Cáceres, 29 de abril de 2020. Joel Soares Viana Junior 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005370-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO NEI FONTES RAMIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA BENEIL DE SOUZA LIRA (REU)

ETERGINO JOSE DE LIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCILENE LIRA CEBALHO OAB - RO7983 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1005370-15.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Esbulho 

/ Turbação / Ameaça, Liminar]->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: AFONSO NEI FONTES RAMIRES 

Endereço: Rodovia MT 343, Fazenda Girau, Zona Rural, CÁCERES - MT - 

CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: ETERGINO JOSE DE LIRA 

Endereço: MT 343, KM 10, Balneário Piraputanga, Zona Rural, CÁCERES - 

MT - CEP: 79017-121 Nome: ILDA BENEIL DE SOUZA LIRA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do Advogado do Polo 

Ativo para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça devendo 

acessar o site www.tjmt,jus.br - emissão de guias on line -emitir guia de 

diligência - primeiro grau para cumprimento do Mandado de Intimação de 

Audiencia.- conforme despacho de ID -23340283. Caceres-MT 29 de abril 

de 2020. Josane dos Santos Cunha Técnico Judiciario (Assinado 

Digitalmente) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006021-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. H. D. O. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1006021-81.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 700.000,00 ESPÉCIE: 

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: ELOISE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA Endereço: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 60 de 841



Rua Dois [Quadra nº 27., 22, Residencial Universitário, CÁCERES - MT - 

CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES 

Endereço: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 548, CENTRO, CÁCERES - MT 

- CEP: 79017-121 CERTIFICO que, ante as renúncias dos peritos 

anteriormente nomeados, em atendimento à determinação contida no 

evento de n. 27593133 , o perito ora designado para o ato será Dr. 

JEFFERSON THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA – CRM-MT – 7296, CPF 

029.875.341-32, CONTATO 99684-1516. Endereço: Rua das Anhumas, n. 

218, bairro Vila Mariana, Cáceres/MT. E, assim, para que esta secretaria 

possa intimá-lo de sua nomeação, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Parte Autora, através de seu(s) advogado(s), para que, 

no prazo de 05 dias, acoste aos autos o comprovante do depósito dos 

honorários periciais, arbitrados pelo juízo no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), conforme o item "c" do evento de n.1552687- muito 

embora tenha deferido gratuidade de justiça no item "b" do despacho inicial 

de n. 10147568 - de cuja decisão a Parte Autora não recorreu, nem 

apresentou o respectivo documento. Cáceres/MT, 29 de abril de 2020. 

JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000202-95.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE URBANO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000202-95.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.999,30 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: JOSE URBANO DOS SANTOS Endereço: RUA CORONEL 

JOSE DULCE, 83, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e 

endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na 

inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte 

devedora. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

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

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

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

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

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 29 de abril de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira Analista Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000712-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MALDONADO CESPEDES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000712-11.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.842,07 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: RICARDO MALDONADO CESPEDES Endereço: RUA 

COMANDANTE BALDUINO, 305, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

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

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

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 
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citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

29 de abril de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário 

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000393-43.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LENILDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000393-43.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.264,47 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: LENILDA DA SILVA Endereço: Avenida 07 de setembro, 

42, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

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

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

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

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA 

PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a 

citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e endereço na 

Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na inicial. 

DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte devedora. 

Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar como 

curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

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

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

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

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

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 29 de abril de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira Analista Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000796-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSANTOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000796-12.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 11.841,76 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: TRANSANTOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS 

LTDA - ME Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 911, CENTRO, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs 

a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) 

Executado(a) e de seus sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida 

Ativa anexa) nos endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. 

Promova-se a citação por edital da parte devedora. Não havendo 
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resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar como curador especial. 

Após, vistas ao exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

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

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. 

Cáceres/MT, 29 de abril de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista 

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

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000789-20.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE MIRANDA GOMES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000789-20.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.286,54 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: TEREZINHA DE MIRANDA GOMES Endereço: RUA DOS 

OPERARIOS, 109, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e 

endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na 

inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte 

devedora. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

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

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

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

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

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 29 de abril de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira Analista Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002853-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005346-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON ROCA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005343-95.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA MARCAL SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR RECLAMANTE PARA COMPROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000330-81.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES ALVES SOUZA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-11.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DJHONNY CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001822-11.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:DJHONNY 

CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-63.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001825-63.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ADEMILSON 

VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 13:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001827-33.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DOS SANTOS MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001827-33.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:PATRICIA DOS 

SANTOS MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO 

FERNANDES DE ASSIS POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso Intimação para comprovar hipossuficiência 

financeira

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001951-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE PAULA FELISBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001829-03.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI ANA SOUZA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001829-03.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SUELI ANA 

SOUZA DE MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 13:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-85.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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SHIRLEI DE OLIVEIRA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001830-85.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SHIRLEI DE 

OLIVEIRA CAETANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001831-70.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001831-70.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ALEXANDRE DA 

SILVA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE YARID 

RECCO PEREIRA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 14:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-55.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AURISTELIA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001832-55.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:AURISTELIA 

LEITE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE YARID 

RECCO PEREIRA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 15/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 

S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 29 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001833-40.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIELE ANTELO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001833-40.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:GREICIELE 

ANTELO DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

YARID RECCO PEREIRA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 14:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-25.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDO SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001834-25.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:GIVALDO 

SOUZA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

YARID RECCO PEREIRA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD 

S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001693-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIO SEBASTIAO FARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY BARBOSA TORO MACHADO OAB - MT25707/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE PARA APRESENTAR DOCUMENTOS QUE COMPROVEM 

SUA ATUAL HIPOSSUFICIÊNCIA NO PRAZO DE 10 DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001839-47.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO UBIRACI SENNES (REU)

 

PROCESSO n. 1001839-47.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:CELSO DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO PIRES ATALA POLO 

PASSIVO: RICARDO UBIRACI SENNES FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 15:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001840-32.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO UBIRACI SENNES (REU)

 

PROCESSO n. 1001840-32.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:DANILO PIRES 

ATALA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO PIRES ATALA POLO 

PASSIVO: RICARDO UBIRACI SENNES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010638-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. BARBOSA LIMA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. JOSE BARRETO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-34.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000165-34.2020.8.11.0006 – Ação de Reclamação. Visto. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas 

registro que a reclamada apresentou contestação no prazo legal. Passo a 

decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. A parte reclamante busca indenização, afirmando que sofreu 

restrição de crédito e danos morais, porque, sem causa justa e legítima, 

seu nome foi encaminhado aos órgãos de serviço de proteção ao crédito. 

A parte reclamada, por sua vez, nega que tenha praticado ato ilícito, 

argumentando que agiu em exercício regular de direito, posto que o débito 

existe e a restrição comercial registrada no nome e CPF do reclamante é 

legítima. Impugna a existência de dano moral indenizável. Apesar de a 

reclamada afirmar categoricamente que o débito existe nada foi carreado 

aos autos que comprovasse seus argumentos. É certo que quem alega a 

existência de um suposto débito deve comprová-lo, até por que é 

impossível ao devedor demonstrar que nada deve (fato negativo). A parte 

reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, 

por mínima que seja, apresentou neste sentido. A contestação é estéril de 

prova, o que foi juntado foram documentos emitidos pelo seu sistema de 

computação, produzidas de forma unilateral. Não foi juntado nenhum 

contrato assinado pela parte reclamante. Há, neste caso, ato ilícito, 

ensejador da obrigação de indenizar. Não é demais lembrar que, neste 

conflito de interesses, figura, de um lado, uma renomada empresa, dotada 

de todas as possibilidades de produção de prova, e de outro o particular, 

que se encontra na categoria de consumidor. Assim, este particular, não 

tendo a reclamante, segundo de modo verossímil afirma, contraído a 

obrigação de pagamento, sendo ela parte nitidamente hipossuficiente na 

relação de consumo, é ônus da reclamada a comprovação de que o 

reclamante participou da transação comercial, nos exatos moldes do artigo 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se podendo, além do 

mais, exigir, daquele que alega, prova de fato negativo: São direitos do 

consumidor: VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências. Assim, inexistindo prova 

da regularidade do débito, de modo que há ato ilícito configurado. O art. 14 

do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 17 do CDC: 

“Para efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento”. O artigo 17 do CDC, como acima visto, dispõe 

expressamente no sentido de que a reparação do dano – de natureza 

objetiva – estende-se aos consumidores por equiparação, visto que nos 

dizeres da própria lei, a responsabilidade é extensiva a todas as vitimas 

do evento, desde que decorrente de prestação de serviço ou de produto. 

Observemos os paradigmas seguintes: STJ. Agravo regimental. Agravo 

em recurso especial. Cadastro de inadimplentes. Inscrição indevida. 

Execução judicial. Fraude praticada por terceiros. Ausência de cautela da 

empresa. Dano moral. Valor. Revisão do valor. «1. O fato de o evento 

lesivo decorrer de fraude praticada por terceiro não elide a 

responsabilidade da agravante, sendo remansoso o entendimento deste 

Superior Tribunal no sentido de que cabe à empresa verificar a idoneidade 

dos documentos apresentados, a fim de evitar dano a terceiro na 

entabulação de negócios financeiros. Hipóteses em que as instâncias de 

origem assentaram trata-se de fraude grosseira. 2. «A inscrição ou a 

manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o 

dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano 

vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos» (AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2.5.2011). 3. Admite a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, 

reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, 

quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi 

estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato 

da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.» (STJ - 

AgRg no Ag. em Rec. Esp. 356.558/2013 - DF - Rel.: Minª. Maria Isabel 

Gallotti - J. em 12/11/2013 - DJ 28/11/2013 - Doc. LEGJUR 

141.1943.3002.6200) STJ. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil. Direito do consumidor. Fraude pratica por terceiros. 

Inclusão do autor em cadastro de inadimplentes. Responsabilidade objetiva 

da instituição financeira. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes «1. A 

responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, 

até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio pois emitiu crédito 

financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, e 

que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes . 2. O 

agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a 

conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83, do STJ. 3. Agravo 

regimental não provido.» (STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 553713 

- MG - Rel.: Min. Moura Ribeiro - J. em 16/09/2014 - DJ 22/09/2014 - Doc. 

LEGJUR 146.5393.7001.3500) Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in rem ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 
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fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento. Assim sendo, pelos fundamentos acima, 

julgo parcialmente procedente a reclamação e condeno o reclamado a 

pagar a reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

danos morais, importância que considero ponderada e razoável, capaz de 

traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor 

será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. 

Declaro inexigível o débito que deu origem à restrição comercial com 

relação à reclamada. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF do 

reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. Após o 

trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, através de seus 

advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento sobre o 

valor da obrigação. Publicada e registrada no Projudi. Intimem-se. 

Cumpra-se. De Cuiabá para Cáceres, 04 de abril de 2020. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-34.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000165-34.2020.8.11.0006 – Ação de Reclamação. Visto. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas 

registro que a reclamada apresentou contestação no prazo legal. Passo a 

decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. A parte reclamante busca indenização, afirmando que sofreu 

restrição de crédito e danos morais, porque, sem causa justa e legítima, 

seu nome foi encaminhado aos órgãos de serviço de proteção ao crédito. 

A parte reclamada, por sua vez, nega que tenha praticado ato ilícito, 

argumentando que agiu em exercício regular de direito, posto que o débito 

existe e a restrição comercial registrada no nome e CPF do reclamante é 

legítima. Impugna a existência de dano moral indenizável. Apesar de a 

reclamada afirmar categoricamente que o débito existe nada foi carreado 

aos autos que comprovasse seus argumentos. É certo que quem alega a 

existência de um suposto débito deve comprová-lo, até por que é 

impossível ao devedor demonstrar que nada deve (fato negativo). A parte 

reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, 

por mínima que seja, apresentou neste sentido. A contestação é estéril de 

prova, o que foi juntado foram documentos emitidos pelo seu sistema de 

computação, produzidas de forma unilateral. Não foi juntado nenhum 

contrato assinado pela parte reclamante. Há, neste caso, ato ilícito, 

ensejador da obrigação de indenizar. Não é demais lembrar que, neste 

conflito de interesses, figura, de um lado, uma renomada empresa, dotada 

de todas as possibilidades de produção de prova, e de outro o particular, 

que se encontra na categoria de consumidor. Assim, este particular, não 

tendo a reclamante, segundo de modo verossímil afirma, contraído a 

obrigação de pagamento, sendo ela parte nitidamente hipossuficiente na 

relação de consumo, é ônus da reclamada a comprovação de que o 

reclamante participou da transação comercial, nos exatos moldes do artigo 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se podendo, além do 

mais, exigir, daquele que alega, prova de fato negativo: São direitos do 

consumidor: VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências. Assim, inexistindo prova 

da regularidade do débito, de modo que há ato ilícito configurado. O art. 14 

do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 17 do CDC: 

“Para efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento”. O artigo 17 do CDC, como acima visto, dispõe 

expressamente no sentido de que a reparação do dano – de natureza 

objetiva – estende-se aos consumidores por equiparação, visto que nos 

dizeres da própria lei, a responsabilidade é extensiva a todas as vitimas 

do evento, desde que decorrente de prestação de serviço ou de produto. 

Observemos os paradigmas seguintes: STJ. Agravo regimental. Agravo 

em recurso especial. Cadastro de inadimplentes. Inscrição indevida. 

Execução judicial. Fraude praticada por terceiros. Ausência de cautela da 

empresa. Dano moral. Valor. Revisão do valor. «1. O fato de o evento 

lesivo decorrer de fraude praticada por terceiro não elide a 

responsabilidade da agravante, sendo remansoso o entendimento deste 

Superior Tribunal no sentido de que cabe à empresa verificar a idoneidade 

dos documentos apresentados, a fim de evitar dano a terceiro na 

entabulação de negócios financeiros. Hipóteses em que as instâncias de 

origem assentaram trata-se de fraude grosseira. 2. «A inscrição ou a 

manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o 

dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano 

vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos» (AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2.5.2011). 3. Admite a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, 

reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, 

quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi 

estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato 

da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.» (STJ - 

AgRg no Ag. em Rec. Esp. 356.558/2013 - DF - Rel.: Minª. Maria Isabel 

Gallotti - J. em 12/11/2013 - DJ 28/11/2013 - Doc. LEGJUR 

141.1943.3002.6200) STJ. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil. Direito do consumidor. Fraude pratica por terceiros. 

Inclusão do autor em cadastro de inadimplentes. Responsabilidade objetiva 

da instituição financeira. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes «1. A 

responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, 

até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio pois emitiu crédito 

financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, e 

que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes . 2. O 

agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a 

conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83, do STJ. 3. Agravo 

regimental não provido.» (STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 553713 

- MG - Rel.: Min. Moura Ribeiro - J. em 16/09/2014 - DJ 22/09/2014 - Doc. 

LEGJUR 146.5393.7001.3500) Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in rem ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento. Assim sendo, pelos fundamentos acima, 

julgo parcialmente procedente a reclamação e condeno o reclamado a 

pagar a reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

danos morais, importância que considero ponderada e razoável, capaz de 

traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor 

será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. 

Declaro inexigível o débito que deu origem à restrição comercial com 

relação à reclamada. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF do 

reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. Após o 

trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, através de seus 

advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento sobre o 

valor da obrigação. Publicada e registrada no Projudi. Intimem-se. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 67 de 841



Cumpra-se. De Cuiabá para Cáceres, 04 de abril de 2020. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006044-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PALMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA DECOR ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002787-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIMAR RAMOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE PARA APRESENTAR DOCUMENTOS QUE COMPROVEM 

SUA ATUAL HIPOSSUFICIÊNCIA NO PRAZO DE 10 DIAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003353-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARTINEZ DE OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

 

Em razão do teor da certidão do oficial de justiça, intimo a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003385-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENETE BUENA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Autos n. 1003385-74.2019.8.11.0006 – Ação de Reclamação. Visto. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas 

registro que a empresa Net foi incorporada pela empresa Claro S/A e que 

foi apresentada contestação no prazo legal. Passo a decidir. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

parte reclamante busca indenização, afirmando que sofreu restrição de 

crédito e danos morais, porque, sem causa justa e legítima, seu nome foi 

encaminhado aos órgãos de serviço de proteção ao crédito. A parte 

reclamada, por sua vez, nega que tenha praticado ato ilícito, 

argumentando que agiu em exercício regular de direito, posto que o débito 

existe e a restrição comercial registrada no nome e CPF do reclamante é 

legítima. Impugna a existência de dano moral indenizável. Apesar de a 

reclamada afirmar categoricamente que o débito existe nada foi carreado 

aos autos que comprovasse seus argumentos. É certo que quem alega a 

existência de um suposto débito deve comprová-lo, até por que é 

impossível ao devedor demonstrar que nada deve (fato negativo). A parte 

reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, 

por mínima que seja, apresentou neste sentido. A contestação é estéril de 

prova, o que foi juntado foram documentos emitidos pelo seu sistema de 

computação, produzidas de forma unilateral. Não foi juntado nenhum 

contrato assinado pela parte reclamante. Há, neste caso, ato ilícito, 

ensejador da obrigação de indenizar. Não é demais lembrar que, neste 

conflito de interesses, figura, de um lado, uma renomada empresa, dotada 

de todas as possibilidades de produção de prova, e de outro o particular, 

que se encontra na categoria de consumidor. Assim, este particular, não 

tendo a reclamante, segundo de modo verossímil afirma, contraído a 

obrigação de pagamento, sendo ela parte nitidamente hipossuficiente na 

relação de consumo, é ônus da reclamada a comprovação de que o 

reclamante participou da transação comercial, nos exatos moldes do artigo 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se podendo, além do 

mais, exigir, daquele que alega, prova de fato negativo: São direitos do 

consumidor: VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências. Assim, inexistindo prova 

da regularidade do débito, de modo que há ato ilícito configurado. O art. 14 

do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 17 do CDC: 

“Para efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento”. O artigo 17 do CDC, como acima visto, dispõe 

expressamente no sentido de que a reparação do dano – de natureza 

objetiva – estende-se aos consumidores por equiparação, visto que nos 

dizeres da própria lei, a responsabilidade é extensiva a todas as vitimas 

do evento, desde que decorrente de prestação de serviço ou de produto. 

Observemos os paradigmas seguintes: STJ. Agravo regimental. Agravo 

em recurso especial. Cadastro de inadimplentes. Inscrição indevida. 

Execução judicial. Fraude praticada por terceiros. Ausência de cautela da 

empresa. Dano moral. Valor. Revisão do valor. «1. O fato de o evento 

lesivo decorrer de fraude praticada por terceiro não elide a 

responsabilidade da agravante, sendo remansoso o entendimento deste 

Superior Tribunal no sentido de que cabe à empresa verificar a idoneidade 

dos documentos apresentados, a fim de evitar dano a terceiro na 

entabulação de negócios financeiros. Hipóteses em que as instâncias de 

origem assentaram trata-se de fraude grosseira. 2. «A inscrição ou a 

manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o 

dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano 

vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos» (AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2.5.2011). 3. Admite a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, 

reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, 

quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi 

estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato 

da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.» (STJ - 

AgRg no Ag. em Rec. Esp. 356.558/2013 - DF - Rel.: Minª. Maria Isabel 

Gallotti - J. em 12/11/2013 - DJ 28/11/2013 - Doc. LEGJUR 

141.1943.3002.6200) STJ. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil. Direito do consumidor. Fraude pratica por terceiros. 

Inclusão do autor em cadastro de inadimplentes. Responsabilidade objetiva 

da instituição financeira. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes «1. A 

responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, 

até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio pois emitiu crédito 

financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, e 

que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes . 2. O 

agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a 

conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83, do STJ. 3. Agravo 

regimental não provido.» (STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 553713 
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- MG - Rel.: Min. Moura Ribeiro - J. em 16/09/2014 - DJ 22/09/2014 - Doc. 

LEGJUR 146.5393.7001.3500) Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in rem ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento. Assim sendo, pelos fundamentos acima, 

julgo parcialmente procedente a reclamação e condeno o reclamado a 

pagar a reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

danos morais, importância que considero ponderada e razoável, capaz de 

traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor 

será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. 

Declaro inexigível o débito que deu origem à restrição comercial com 

relação à reclamada. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF do 

reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. Após o 

trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, através de seus 

advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento sobre o 

valor da obrigação. Publicada e registrada no Projudi. Intimem-se. 

Cumpra-se. De Cuiabá para Cáceres, 06 de abril de 2020. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003385-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENETE BUENA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Autos n. 1003385-74.2019.8.11.0006 – Ação de Reclamação. Visto. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas 

registro que a empresa Net foi incorporada pela empresa Claro S/A e que 

foi apresentada contestação no prazo legal. Passo a decidir. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

parte reclamante busca indenização, afirmando que sofreu restrição de 

crédito e danos morais, porque, sem causa justa e legítima, seu nome foi 

encaminhado aos órgãos de serviço de proteção ao crédito. A parte 

reclamada, por sua vez, nega que tenha praticado ato ilícito, 

argumentando que agiu em exercício regular de direito, posto que o débito 

existe e a restrição comercial registrada no nome e CPF do reclamante é 

legítima. Impugna a existência de dano moral indenizável. Apesar de a 

reclamada afirmar categoricamente que o débito existe nada foi carreado 

aos autos que comprovasse seus argumentos. É certo que quem alega a 

existência de um suposto débito deve comprová-lo, até por que é 

impossível ao devedor demonstrar que nada deve (fato negativo). A parte 

reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, 

por mínima que seja, apresentou neste sentido. A contestação é estéril de 

prova, o que foi juntado foram documentos emitidos pelo seu sistema de 

computação, produzidas de forma unilateral. Não foi juntado nenhum 

contrato assinado pela parte reclamante. Há, neste caso, ato ilícito, 

ensejador da obrigação de indenizar. Não é demais lembrar que, neste 

conflito de interesses, figura, de um lado, uma renomada empresa, dotada 

de todas as possibilidades de produção de prova, e de outro o particular, 

que se encontra na categoria de consumidor. Assim, este particular, não 

tendo a reclamante, segundo de modo verossímil afirma, contraído a 

obrigação de pagamento, sendo ela parte nitidamente hipossuficiente na 

relação de consumo, é ônus da reclamada a comprovação de que o 

reclamante participou da transação comercial, nos exatos moldes do artigo 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se podendo, além do 

mais, exigir, daquele que alega, prova de fato negativo: São direitos do 

consumidor: VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências. Assim, inexistindo prova 

da regularidade do débito, de modo que há ato ilícito configurado. O art. 14 

do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 17 do CDC: 

“Para efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento”. O artigo 17 do CDC, como acima visto, dispõe 

expressamente no sentido de que a reparação do dano – de natureza 

objetiva – estende-se aos consumidores por equiparação, visto que nos 

dizeres da própria lei, a responsabilidade é extensiva a todas as vitimas 

do evento, desde que decorrente de prestação de serviço ou de produto. 

Observemos os paradigmas seguintes: STJ. Agravo regimental. Agravo 

em recurso especial. Cadastro de inadimplentes. Inscrição indevida. 

Execução judicial. Fraude praticada por terceiros. Ausência de cautela da 

empresa. Dano moral. Valor. Revisão do valor. «1. O fato de o evento 

lesivo decorrer de fraude praticada por terceiro não elide a 

responsabilidade da agravante, sendo remansoso o entendimento deste 

Superior Tribunal no sentido de que cabe à empresa verificar a idoneidade 

dos documentos apresentados, a fim de evitar dano a terceiro na 

entabulação de negócios financeiros. Hipóteses em que as instâncias de 

origem assentaram trata-se de fraude grosseira. 2. «A inscrição ou a 

manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o 

dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano 

vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos» (AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2.5.2011). 3. Admite a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, 

reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, 

quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi 

estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato 

da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.» (STJ - 

AgRg no Ag. em Rec. Esp. 356.558/2013 - DF - Rel.: Minª. Maria Isabel 

Gallotti - J. em 12/11/2013 - DJ 28/11/2013 - Doc. LEGJUR 

141.1943.3002.6200) STJ. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil. Direito do consumidor. Fraude pratica por terceiros. 

Inclusão do autor em cadastro de inadimplentes. Responsabilidade objetiva 

da instituição financeira. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes «1. A 

responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, 

até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio pois emitiu crédito 

financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, e 

que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes . 2. O 

agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a 

conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83, do STJ. 3. Agravo 

regimental não provido.» (STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 553713 

- MG - Rel.: Min. Moura Ribeiro - J. em 16/09/2014 - DJ 22/09/2014 - Doc. 

LEGJUR 146.5393.7001.3500) Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in rem ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento. Assim sendo, pelos fundamentos acima, 

julgo parcialmente procedente a reclamação e condeno o reclamado a 

pagar a reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

danos morais, importância que considero ponderada e razoável, capaz de 

traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor 

será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. 

Declaro inexigível o débito que deu origem à restrição comercial com 

relação à reclamada. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 
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cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF do 

reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. Após o 

trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, através de seus 

advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento sobre o 

valor da obrigação. Publicada e registrada no Projudi. Intimem-se. 

Cumpra-se. De Cuiabá para Cáceres, 06 de abril de 2020. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-46.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA (REQUERIDO)

GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000300-46.2020.8.11.0006 – Ação de Reclamação. Visto. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas 

consigno que as reclamadas apresentaram contestações no prazo legal. 

Decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C.. Preliminar – Incompetência: Rejeito a preliminar de incompetência do 

Juizado Especial articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. 

Esta causa, fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser 

considerada complexa, até porque as reclamadas realizaram perícia no 

pneu por fotografia. Ilegitimidade passiva. Havendo pluralidade de réus 

que integram cadeia de relação de consumo, todos respondem 

solidariamente aos danos causados ao consumidor, razão pela qual deve 

ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, por força dos artigos 7º, 

parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. Rejeito a preliminar. Mérito: A simples 

análise das alegações das partes, em confronto com os documentos 

apresentados, leva-me à conclusão de que deve a reclamação ser julgada 

parcialmente procedente. Sem nenhuma controvérsia, a parte reclamante 

adquiriu das partes reclamadas 02 (dois) PNEUS 185/60R15 DIRECTION 

SPORT 88H XL SL - DOT Y190NJ1R2019, pelo valor de R$ 659,80 

(seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), no dia 

18/10/2019. Um dos pneus, dentro do prazo de garantia, apresentou 

defeito na parte interna, ocasião que o consumidor entrou em contato com 

as reclamadas e recebeu orientação para encaminhar fotografias do 

defeito e não o produto para a assistência técnica. Em resposta a 

assistência técnica, sem analisar o produto e sim as fotografias, emitiu 

parecer de perda de garantia por uso inadequado do pneu. Pelo que se vê 

das fotografias o defeito apresentado ocorreu na parte interna do pneu, 

estando a parte externa sem nenhum vício de qualidade. Assim, 

efetivamente, o vicio apresentado decorre de mau uso, haja vista, repito, o 

defeito apresentou na parte interna do pneu. As reclamadas, em suma, 

alegam que não cometeram ato ilícito e que não estão presentes os 

requisitos necessários ao dever de indenizar. Não se pode olvidar que 

neste conflito de interesses figuram, de um lado, duas empresas, dotada 

de todas as possibilidades de produção de prova, e, de outro o particular, 

que se encontra na condição de consumidor. Aplica-se, portanto, a 

inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que 

estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele foi 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Os 

problemas verificados no pneu decorrem de vício de qualidade, que 

frustrou a expectativa do consumidor quanto à sua utilização, de maneira 

que merece vigência a legal prerrogativa de opção pela substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou a 

devolução do valor pago, consignada no artigo 18, § 1º, I e II, da Lei 

8.072/90. “Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 

não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. § 1º Não sendo o vício sanado no prazo 

máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: (...) II- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (...).” (negritei). Os 

danos morais são devidos, embora não na cifra inicialmente pretendida, 

diante de todo o desgaste, de todo o transtorno, da sensação de 

impotência, da humilhação, experimentados pelo consumidor, na via crucis 

que percorreu, tentando solucionar o impasse e assim poder fazer uso do 

bem pelo qual pagou. Transcrevo os seguintes paradigmas das Turmas 

Recursais deste Estado: “01-ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS 3ª TURMA RECURSAL RECURSO CÍVEL 

nº 33/2005 1° Juizado Especial Cível do Bairro CENTRO Da Comarca de 

CUIABÁ-MT RECORRENTE: TIM CELULAR S/A Adv. Do Recorrente: Dr. 

Wilson Ricardo Amizo RECORRIDA: JOSENITA SOARES DE OLIVEIRA Adv. 

Da Recorrida: Dr. Josemar Honório Barreto Junior E Outros RELATOR: DR. 

SEBASTIÃO ARRUDA DE ALMEIDA Impedimentos: Dr.Serly Marcondes 

Alves E Dra. Maria Aparecida Ribeiro EMENTA: RECLAMATÓRIA DE 

CUNHO COMINATÓRIO E CONDENATÓRIO - 1. PRELIMINAR DE NULIDADE 

DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO 

"DECISUM" CONTENDO AS RAZÕES DE REJEIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES 

JURÍDICAS APRESENTADAS PELA PARTE RECORRENTE - 2. MÉRITO - 2.1. 

DANOS MORAIS POR RECALCITRÂNCIA DA EMPRESA VENDEDORA DE 

APARELHO CELULAR QUANTO À TROCA DO APARELHO DEFEITUOSO - 

ACERTO JUDICIAL - 2.2. CONTESTAÇÃO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

ACOLHIMENTO - "QUANTUM" EXACERBADO PARA O CASO EM TELA - 

REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Não há que se falar em 

sentença carente de fundamentação quando a mesma expõe as razões 

para a rejeição de matéria jurídica articulada pela parte litigante. A demora 

excessiva da empresa de telefonia celular em solucionar o problema 

técnico apresentado em aparelho celular por ela comercializado causa 

justificada angústia ao consumidor, originando a indenização por danos 

morais. Havendo descompasso entre o valor indenizatório e o binômio da 

reparabilidade do dano e prevenção futura em relação à parte causadora 

do prejuízo, deve ser reduzida, se necessário, a verba de indenização.” 

“02 - ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª TURMA 

RECURSAL CÍVEL Recurso Cível nº 135/2000 - Classe " I" - Juizado 

Especial Cível do Bairro Tijucal/Capital-MT RECORRENTE: Cellsat Celulares 

Ltda. - ME, representada por Tania Soraide Rueda ADVOGADO: Dr. Mauro 

Max Arruda Abreu RECORRIDA: Marisa Marques ADVOGADOS: Drs. 

Gésus Costa, João Batista Alves Barbosa e Antônio João de Carvalho 

Júnior RELATOR: Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira. EMENTA RECURSO 

CONTRA SENTENÇA DE CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO 

REDIBITÓRIO EM APARELHO CELULAR - TESE DE QUE A CULPA É DA 

EMPRESA FORNECEDORA OU DA RECLAMANTE QUE NÃO PROCUROU A 

EMPRESA DE MANUTENÇÃO CORRETA - APARELHO CELULAR EM MÃOS 

DA EMPRESA RECLAMADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 

EMPRESA VENDEDORA DO APARELHO A TEOR DO ART. 18 DO CDC - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - RECURSO DA RECLAMADA 

PLEITEANDO INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS NEGADA NA 

SENTENÇA - O NÃO ATENDIMENTO DO CONSUMIDOR EM TEMPO MÍNIMO, 

OBRIGANDO-O A SE DIRIGIR VÁRIAS VEZES À EMPRESA EM QUE A 

MERCADORIA COM VÍCIO FOI ADQUIRIDA, FERE O SEU ORGULHO 

PRÓPRIO E LHE CAUSA PREJUÍZOS. DANO MORAL EXISTENTE - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que haja 

responsabilidade do fornecedor de mercadoria a comerciante, ou mesmo 

que haja responsabilidade do prestador de serviço responsável pela 

manutenção, permanece o lojista solidariamente responsável pela entrega 

do bem alienado em perfeitas condições de uso ao consumidor a teor do 

art. 18 do CDC, mormente, quando fica em poder do bem com vícios, sem 

dar uma solução ao adquirente. A aquisição de um aparelho celular 

pressupõe a necessidade do adquirente em adquiri-lo, seja por motivo de 

orgulho ou necessidade. E, a violação deste direito, com a entrega de um 

bem defeituoso e sem sanar o defeito em tempo mínimo, fazendo-o 

perambular atrás de direito legítimo, configura dano moral, eis que causa 

humilhação e constrangimento.” Isto posto, pelos fundamentos acima, julgo 

parcialmente procedente a reclamação e condeno as reclamadas, em 

solidariedade, ao pagamento ao reclamante, em solidariedade, do valor de 

R$ 329,40 (trezentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), 

acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso, e correção 
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monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. Condeno as reclamadas, em 

solidariedade, a pagar ao reclamante, como indenização por danos morais, 

o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante que estabeleço, de 

maneira proporcional e razoável, considerando a extensão do dano, a 

capacidade financeira das responsáveis, a necessidade de reparação e 

de desestímulo à reiteração da prática lesiva. Este valor será acrescido de 

juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, a partir desta data. Após o trânsito em julgado, as reclamadas 

deverão ser intimadas, através de seus advogados, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento sobre o valor da obrigação. 

Publicada no sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. De Cuiabá para 

Cáceres, 07 de abril de 2020. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-46.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA (REQUERIDO)

GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000300-46.2020.8.11.0006 – Ação de Reclamação. Visto. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas 

consigno que as reclamadas apresentaram contestações no prazo legal. 

Decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C.. Preliminar – Incompetência: Rejeito a preliminar de incompetência do 

Juizado Especial articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. 

Esta causa, fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser 

considerada complexa, até porque as reclamadas realizaram perícia no 

pneu por fotografia. Ilegitimidade passiva. Havendo pluralidade de réus 

que integram cadeia de relação de consumo, todos respondem 

solidariamente aos danos causados ao consumidor, razão pela qual deve 

ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, por força dos artigos 7º, 

parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. Rejeito a preliminar. Mérito: A simples 

análise das alegações das partes, em confronto com os documentos 

apresentados, leva-me à conclusão de que deve a reclamação ser julgada 

parcialmente procedente. Sem nenhuma controvérsia, a parte reclamante 

adquiriu das partes reclamadas 02 (dois) PNEUS 185/60R15 DIRECTION 

SPORT 88H XL SL - DOT Y190NJ1R2019, pelo valor de R$ 659,80 

(seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), no dia 

18/10/2019. Um dos pneus, dentro do prazo de garantia, apresentou 

defeito na parte interna, ocasião que o consumidor entrou em contato com 

as reclamadas e recebeu orientação para encaminhar fotografias do 

defeito e não o produto para a assistência técnica. Em resposta a 

assistência técnica, sem analisar o produto e sim as fotografias, emitiu 

parecer de perda de garantia por uso inadequado do pneu. Pelo que se vê 

das fotografias o defeito apresentado ocorreu na parte interna do pneu, 

estando a parte externa sem nenhum vício de qualidade. Assim, 

efetivamente, o vicio apresentado decorre de mau uso, haja vista, repito, o 

defeito apresentou na parte interna do pneu. As reclamadas, em suma, 

alegam que não cometeram ato ilícito e que não estão presentes os 

requisitos necessários ao dever de indenizar. Não se pode olvidar que 

neste conflito de interesses figuram, de um lado, duas empresas, dotada 

de todas as possibilidades de produção de prova, e, de outro o particular, 

que se encontra na condição de consumidor. Aplica-se, portanto, a 

inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que 

estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele foi 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Os 

problemas verificados no pneu decorrem de vício de qualidade, que 

frustrou a expectativa do consumidor quanto à sua utilização, de maneira 

que merece vigência a legal prerrogativa de opção pela substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou a 

devolução do valor pago, consignada no artigo 18, § 1º, I e II, da Lei 

8.072/90. “Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 

não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. § 1º Não sendo o vício sanado no prazo 

máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: (...) II- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (...).” (negritei). Os 

danos morais são devidos, embora não na cifra inicialmente pretendida, 

diante de todo o desgaste, de todo o transtorno, da sensação de 

impotência, da humilhação, experimentados pelo consumidor, na via crucis 

que percorreu, tentando solucionar o impasse e assim poder fazer uso do 

bem pelo qual pagou. Transcrevo os seguintes paradigmas das Turmas 

Recursais deste Estado: “01-ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS 3ª TURMA RECURSAL RECURSO CÍVEL 

nº 33/2005 1° Juizado Especial Cível do Bairro CENTRO Da Comarca de 

CUIABÁ-MT RECORRENTE: TIM CELULAR S/A Adv. Do Recorrente: Dr. 

Wilson Ricardo Amizo RECORRIDA: JOSENITA SOARES DE OLIVEIRA Adv. 

Da Recorrida: Dr. Josemar Honório Barreto Junior E Outros RELATOR: DR. 

SEBASTIÃO ARRUDA DE ALMEIDA Impedimentos: Dr.Serly Marcondes 

Alves E Dra. Maria Aparecida Ribeiro EMENTA: RECLAMATÓRIA DE 

CUNHO COMINATÓRIO E CONDENATÓRIO - 1. PRELIMINAR DE NULIDADE 

DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO 

"DECISUM" CONTENDO AS RAZÕES DE REJEIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES 

JURÍDICAS APRESENTADAS PELA PARTE RECORRENTE - 2. MÉRITO - 2.1. 

DANOS MORAIS POR RECALCITRÂNCIA DA EMPRESA VENDEDORA DE 

APARELHO CELULAR QUANTO À TROCA DO APARELHO DEFEITUOSO - 

ACERTO JUDICIAL - 2.2. CONTESTAÇÃO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

ACOLHIMENTO - "QUANTUM" EXACERBADO PARA O CASO EM TELA - 

REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Não há que se falar em 

sentença carente de fundamentação quando a mesma expõe as razões 

para a rejeição de matéria jurídica articulada pela parte litigante. A demora 

excessiva da empresa de telefonia celular em solucionar o problema 

técnico apresentado em aparelho celular por ela comercializado causa 

justificada angústia ao consumidor, originando a indenização por danos 

morais. Havendo descompasso entre o valor indenizatório e o binômio da 

reparabilidade do dano e prevenção futura em relação à parte causadora 

do prejuízo, deve ser reduzida, se necessário, a verba de indenização.” 

“02 - ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª TURMA 

RECURSAL CÍVEL Recurso Cível nº 135/2000 - Classe " I" - Juizado 

Especial Cível do Bairro Tijucal/Capital-MT RECORRENTE: Cellsat Celulares 

Ltda. - ME, representada por Tania Soraide Rueda ADVOGADO: Dr. Mauro 

Max Arruda Abreu RECORRIDA: Marisa Marques ADVOGADOS: Drs. 

Gésus Costa, João Batista Alves Barbosa e Antônio João de Carvalho 

Júnior RELATOR: Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira. EMENTA RECURSO 

CONTRA SENTENÇA DE CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO 

REDIBITÓRIO EM APARELHO CELULAR - TESE DE QUE A CULPA É DA 

EMPRESA FORNECEDORA OU DA RECLAMANTE QUE NÃO PROCUROU A 

EMPRESA DE MANUTENÇÃO CORRETA - APARELHO CELULAR EM MÃOS 

DA EMPRESA RECLAMADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 

EMPRESA VENDEDORA DO APARELHO A TEOR DO ART. 18 DO CDC - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - RECURSO DA RECLAMADA 

PLEITEANDO INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS NEGADA NA 

SENTENÇA - O NÃO ATENDIMENTO DO CONSUMIDOR EM TEMPO MÍNIMO, 

OBRIGANDO-O A SE DIRIGIR VÁRIAS VEZES À EMPRESA EM QUE A 

MERCADORIA COM VÍCIO FOI ADQUIRIDA, FERE O SEU ORGULHO 

PRÓPRIO E LHE CAUSA PREJUÍZOS. DANO MORAL EXISTENTE - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que haja 

responsabilidade do fornecedor de mercadoria a comerciante, ou mesmo 

que haja responsabilidade do prestador de serviço responsável pela 

manutenção, permanece o lojista solidariamente responsável pela entrega 

do bem alienado em perfeitas condições de uso ao consumidor a teor do 

art. 18 do CDC, mormente, quando fica em poder do bem com vícios, sem 

dar uma solução ao adquirente. A aquisição de um aparelho celular 

pressupõe a necessidade do adquirente em adquiri-lo, seja por motivo de 

orgulho ou necessidade. E, a violação deste direito, com a entrega de um 

bem defeituoso e sem sanar o defeito em tempo mínimo, fazendo-o 
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perambular atrás de direito legítimo, configura dano moral, eis que causa 

humilhação e constrangimento.” Isto posto, pelos fundamentos acima, julgo 

parcialmente procedente a reclamação e condeno as reclamadas, em 

solidariedade, ao pagamento ao reclamante, em solidariedade, do valor de 

R$ 329,40 (trezentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), 

acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso, e correção 

monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. Condeno as reclamadas, em 

solidariedade, a pagar ao reclamante, como indenização por danos morais, 

o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante que estabeleço, de 

maneira proporcional e razoável, considerando a extensão do dano, a 

capacidade financeira das responsáveis, a necessidade de reparação e 

de desestímulo à reiteração da prática lesiva. Este valor será acrescido de 

juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, a partir desta data. Após o trânsito em julgado, as reclamadas 

deverão ser intimadas, através de seus advogados, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento sobre o valor da obrigação. 

Publicada no sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. De Cuiabá para 

Cáceres, 07 de abril de 2020. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-46.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA (REQUERIDO)

GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000300-46.2020.8.11.0006 – Ação de Reclamação. Visto. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas 

consigno que as reclamadas apresentaram contestações no prazo legal. 

Decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C.. Preliminar – Incompetência: Rejeito a preliminar de incompetência do 

Juizado Especial articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. 

Esta causa, fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser 

considerada complexa, até porque as reclamadas realizaram perícia no 

pneu por fotografia. Ilegitimidade passiva. Havendo pluralidade de réus 

que integram cadeia de relação de consumo, todos respondem 

solidariamente aos danos causados ao consumidor, razão pela qual deve 

ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, por força dos artigos 7º, 

parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. Rejeito a preliminar. Mérito: A simples 

análise das alegações das partes, em confronto com os documentos 

apresentados, leva-me à conclusão de que deve a reclamação ser julgada 

parcialmente procedente. Sem nenhuma controvérsia, a parte reclamante 

adquiriu das partes reclamadas 02 (dois) PNEUS 185/60R15 DIRECTION 

SPORT 88H XL SL - DOT Y190NJ1R2019, pelo valor de R$ 659,80 

(seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), no dia 

18/10/2019. Um dos pneus, dentro do prazo de garantia, apresentou 

defeito na parte interna, ocasião que o consumidor entrou em contato com 

as reclamadas e recebeu orientação para encaminhar fotografias do 

defeito e não o produto para a assistência técnica. Em resposta a 

assistência técnica, sem analisar o produto e sim as fotografias, emitiu 

parecer de perda de garantia por uso inadequado do pneu. Pelo que se vê 

das fotografias o defeito apresentado ocorreu na parte interna do pneu, 

estando a parte externa sem nenhum vício de qualidade. Assim, 

efetivamente, o vicio apresentado decorre de mau uso, haja vista, repito, o 

defeito apresentou na parte interna do pneu. As reclamadas, em suma, 

alegam que não cometeram ato ilícito e que não estão presentes os 

requisitos necessários ao dever de indenizar. Não se pode olvidar que 

neste conflito de interesses figuram, de um lado, duas empresas, dotada 

de todas as possibilidades de produção de prova, e, de outro o particular, 

que se encontra na condição de consumidor. Aplica-se, portanto, a 

inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que 

estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele foi 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Os 

problemas verificados no pneu decorrem de vício de qualidade, que 

frustrou a expectativa do consumidor quanto à sua utilização, de maneira 

que merece vigência a legal prerrogativa de opção pela substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou a 

devolução do valor pago, consignada no artigo 18, § 1º, I e II, da Lei 

8.072/90. “Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 

não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. § 1º Não sendo o vício sanado no prazo 

máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: (...) II- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (...).” (negritei). Os 

danos morais são devidos, embora não na cifra inicialmente pretendida, 

diante de todo o desgaste, de todo o transtorno, da sensação de 

impotência, da humilhação, experimentados pelo consumidor, na via crucis 

que percorreu, tentando solucionar o impasse e assim poder fazer uso do 

bem pelo qual pagou. Transcrevo os seguintes paradigmas das Turmas 

Recursais deste Estado: “01-ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS 3ª TURMA RECURSAL RECURSO CÍVEL 

nº 33/2005 1° Juizado Especial Cível do Bairro CENTRO Da Comarca de 

CUIABÁ-MT RECORRENTE: TIM CELULAR S/A Adv. Do Recorrente: Dr. 

Wilson Ricardo Amizo RECORRIDA: JOSENITA SOARES DE OLIVEIRA Adv. 

Da Recorrida: Dr. Josemar Honório Barreto Junior E Outros RELATOR: DR. 

SEBASTIÃO ARRUDA DE ALMEIDA Impedimentos: Dr.Serly Marcondes 

Alves E Dra. Maria Aparecida Ribeiro EMENTA: RECLAMATÓRIA DE 

CUNHO COMINATÓRIO E CONDENATÓRIO - 1. PRELIMINAR DE NULIDADE 

DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO 

"DECISUM" CONTENDO AS RAZÕES DE REJEIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES 

JURÍDICAS APRESENTADAS PELA PARTE RECORRENTE - 2. MÉRITO - 2.1. 

DANOS MORAIS POR RECALCITRÂNCIA DA EMPRESA VENDEDORA DE 

APARELHO CELULAR QUANTO À TROCA DO APARELHO DEFEITUOSO - 

ACERTO JUDICIAL - 2.2. CONTESTAÇÃO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

ACOLHIMENTO - "QUANTUM" EXACERBADO PARA O CASO EM TELA - 

REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Não há que se falar em 

sentença carente de fundamentação quando a mesma expõe as razões 

para a rejeição de matéria jurídica articulada pela parte litigante. A demora 

excessiva da empresa de telefonia celular em solucionar o problema 

técnico apresentado em aparelho celular por ela comercializado causa 

justificada angústia ao consumidor, originando a indenização por danos 

morais. Havendo descompasso entre o valor indenizatório e o binômio da 

reparabilidade do dano e prevenção futura em relação à parte causadora 

do prejuízo, deve ser reduzida, se necessário, a verba de indenização.” 

“02 - ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª TURMA 

RECURSAL CÍVEL Recurso Cível nº 135/2000 - Classe " I" - Juizado 

Especial Cível do Bairro Tijucal/Capital-MT RECORRENTE: Cellsat Celulares 

Ltda. - ME, representada por Tania Soraide Rueda ADVOGADO: Dr. Mauro 

Max Arruda Abreu RECORRIDA: Marisa Marques ADVOGADOS: Drs. 

Gésus Costa, João Batista Alves Barbosa e Antônio João de Carvalho 

Júnior RELATOR: Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira. EMENTA RECURSO 

CONTRA SENTENÇA DE CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO 

REDIBITÓRIO EM APARELHO CELULAR - TESE DE QUE A CULPA É DA 

EMPRESA FORNECEDORA OU DA RECLAMANTE QUE NÃO PROCUROU A 

EMPRESA DE MANUTENÇÃO CORRETA - APARELHO CELULAR EM MÃOS 

DA EMPRESA RECLAMADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 

EMPRESA VENDEDORA DO APARELHO A TEOR DO ART. 18 DO CDC - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - RECURSO DA RECLAMADA 

PLEITEANDO INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS NEGADA NA 

SENTENÇA - O NÃO ATENDIMENTO DO CONSUMIDOR EM TEMPO MÍNIMO, 

OBRIGANDO-O A SE DIRIGIR VÁRIAS VEZES À EMPRESA EM QUE A 

MERCADORIA COM VÍCIO FOI ADQUIRIDA, FERE O SEU ORGULHO 

PRÓPRIO E LHE CAUSA PREJUÍZOS. DANO MORAL EXISTENTE - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que haja 

responsabilidade do fornecedor de mercadoria a comerciante, ou mesmo 

que haja responsabilidade do prestador de serviço responsável pela 

manutenção, permanece o lojista solidariamente responsável pela entrega 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 72 de 841



do bem alienado em perfeitas condições de uso ao consumidor a teor do 

art. 18 do CDC, mormente, quando fica em poder do bem com vícios, sem 

dar uma solução ao adquirente. A aquisição de um aparelho celular 

pressupõe a necessidade do adquirente em adquiri-lo, seja por motivo de 

orgulho ou necessidade. E, a violação deste direito, com a entrega de um 

bem defeituoso e sem sanar o defeito em tempo mínimo, fazendo-o 

perambular atrás de direito legítimo, configura dano moral, eis que causa 

humilhação e constrangimento.” Isto posto, pelos fundamentos acima, julgo 

parcialmente procedente a reclamação e condeno as reclamadas, em 

solidariedade, ao pagamento ao reclamante, em solidariedade, do valor de 

R$ 329,40 (trezentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), 

acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso, e correção 

monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. Condeno as reclamadas, em 

solidariedade, a pagar ao reclamante, como indenização por danos morais, 

o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante que estabeleço, de 

maneira proporcional e razoável, considerando a extensão do dano, a 

capacidade financeira das responsáveis, a necessidade de reparação e 

de desestímulo à reiteração da prática lesiva. Este valor será acrescido de 

juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, a partir desta data. Após o trânsito em julgado, as reclamadas 

deverão ser intimadas, através de seus advogados, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento sobre o valor da obrigação. 

Publicada no sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. De Cuiabá para 

Cáceres, 07 de abril de 2020. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-86.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ WILLIAM GARCIA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000265-86.2020.8.11.0006 – Ação de Reclamação. Visto. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. A parte reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e 

judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais, 

por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos 

órgãos de proteção ao crédito, por dívida que não reconhece. A parte 

reclamada contestou o pedido, alegando que não cometeu ato ilícito. 

Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, 

postulando, ao final, a improcedência da reclamação, ou a imposição da 

indenização, em patamares de prudência e equidade. Nada foi juntado aos 

autos que comprovasse a existência do débito. Pois muito bem. O fato de 

terceiro, configurado neste caso, sendo previsível, realmente não exclui a 

obrigação de indenizar, pois as circunstâncias que evidenciam o risco 

sempre presente de obtenção de crédito em nome de outrem exigem das 

empresas e seus prepostos redobrada cautela tanto na análise da 

documentação, quanto na verificação de seus dados pessoais e 

cadastrais. Se isto não foi feito, houve omissão culposa da reclamada, 

tendo este fator decisivamente contribuído para que o nome da reclamante 

fosse inserido nos cadastros de proteção e restrição ao crédito. Não há 

controvérsia com relação à restrição imposta ao nome e CPF do 

reclamante, nada comprovando que foi efetivamente o reclamante a 

pessoa que requereu e usufruiu dos valores junto à empresa reclamada. 

Assim, este particular, não tendo a reclamante, segundo de modo 

verossímil afirma, contraído a obrigação de pagamento, sendo ela parte 

nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus do reclamado 

a comprovação de que o reclamante participou da transação comercial, 

nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

não se podendo, além do mais, exigir, daquele que alega, prova de fato 

negativo: “São direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Art. 

14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Art. 17 do CDC: “Para efeitos desta Seção, equiparam-se aos 

consumidores todas as vítimas do evento”. O artigo 17 do CDC, como 

acima visto, dispõe expressamente no sentido de que a reparação do 

dano – de natureza objetiva – estende-se aos consumidores por 

equiparação, visto que nos dizeres da própria lei, a responsabilidade é 

extensiva a todas as vitimas do evento, desde que decorrente de 

prestação de serviço ou de produto. Observemos os paradigmas 

seguintes: STJ. Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Cadastro 

de inadimplentes. Inscrição indevida. Execução judicial. Fraude praticada 

por terceiros. Ausência de cautela da empresa. Dano moral. Valor. 

Revisão do valor. «1. O fato de o evento lesivo decorrer de fraude 

praticada por terceiro não elide a responsabilidade da agravante, sendo 

remansoso o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que cabe 

à empresa verificar a idoneidade dos documentos apresentados, a fim de 

evitar dano a terceiro na entabulação de negócios financeiros. Hipóteses 

em que as instâncias de origem assentaram trata-se de fraude grosseira. 

2. «A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes 

gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos» (AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2.5.2011). 3. Admite a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, 

reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, 

quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi 

estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato 

da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.» (STJ - 

AgRg no Ag. em Rec. Esp. 356.558/2013 - DF - Rel.: Minª. Maria Isabel 

Gallotti - J. em 12/11/2013 - DJ 28/11/2013 - Doc. LEGJUR 

141.1943.3002.6200) STJ. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil. Direito do consumidor. Fraude pratica por terceiros. 

Inclusão do autor em cadastro de inadimplentes. Responsabilidade objetiva 

da instituição financeira. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes «1. A 

responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, 

até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio pois emitiu crédito 

financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, e 

que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes . 2. O 

agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a 

conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83, do STJ. 3. Agravo 

regimental não provido.» (STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 553713 

- MG - Rel.: Min. Moura Ribeiro - J. em 16/09/2014 - DJ 22/09/2014 - Doc. 

LEGJUR 146.5393.7001.3500) Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in rem ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento. Isto posto, julgo parcialmente procedente 

a reclamação, condeno a reclamada a indenizar as partes reclamantes, 

pelos prejuízos de ordem moral que causou, em quantia que, não 

comprovada qualquer situação de dano excepcional, estabeleço no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir 

do evento danoso, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta 

data. Declaro inexigíveis os débitos que deram origem às restrições 

comerciais discutida nestes autos. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada 

no CPF do reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 73 de 841



Após o trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, através de 

seus advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do 

artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da 

sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da obrigação. Publicada e registrada no sistema Projudi. 

Intimem-se. Cumpra-se. De Cuiabá para Cáceres, 07 de abril de 2020. 

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-86.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ WILLIAM GARCIA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000265-86.2020.8.11.0006 – Ação de Reclamação. Visto. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. A parte reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e 

judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais, 

por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos 

órgãos de proteção ao crédito, por dívida que não reconhece. A parte 

reclamada contestou o pedido, alegando que não cometeu ato ilícito. 

Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, 

postulando, ao final, a improcedência da reclamação, ou a imposição da 

indenização, em patamares de prudência e equidade. Nada foi juntado aos 

autos que comprovasse a existência do débito. Pois muito bem. O fato de 

terceiro, configurado neste caso, sendo previsível, realmente não exclui a 

obrigação de indenizar, pois as circunstâncias que evidenciam o risco 

sempre presente de obtenção de crédito em nome de outrem exigem das 

empresas e seus prepostos redobrada cautela tanto na análise da 

documentação, quanto na verificação de seus dados pessoais e 

cadastrais. Se isto não foi feito, houve omissão culposa da reclamada, 

tendo este fator decisivamente contribuído para que o nome da reclamante 

fosse inserido nos cadastros de proteção e restrição ao crédito. Não há 

controvérsia com relação à restrição imposta ao nome e CPF do 

reclamante, nada comprovando que foi efetivamente o reclamante a 

pessoa que requereu e usufruiu dos valores junto à empresa reclamada. 

Assim, este particular, não tendo a reclamante, segundo de modo 

verossímil afirma, contraído a obrigação de pagamento, sendo ela parte 

nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus do reclamado 

a comprovação de que o reclamante participou da transação comercial, 

nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

não se podendo, além do mais, exigir, daquele que alega, prova de fato 

negativo: “São direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Art. 

14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Art. 17 do CDC: “Para efeitos desta Seção, equiparam-se aos 

consumidores todas as vítimas do evento”. O artigo 17 do CDC, como 

acima visto, dispõe expressamente no sentido de que a reparação do 

dano – de natureza objetiva – estende-se aos consumidores por 

equiparação, visto que nos dizeres da própria lei, a responsabilidade é 

extensiva a todas as vitimas do evento, desde que decorrente de 

prestação de serviço ou de produto. Observemos os paradigmas 

seguintes: STJ. Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Cadastro 

de inadimplentes. Inscrição indevida. Execução judicial. Fraude praticada 

por terceiros. Ausência de cautela da empresa. Dano moral. Valor. 

Revisão do valor. «1. O fato de o evento lesivo decorrer de fraude 

praticada por terceiro não elide a responsabilidade da agravante, sendo 

remansoso o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que cabe 

à empresa verificar a idoneidade dos documentos apresentados, a fim de 

evitar dano a terceiro na entabulação de negócios financeiros. Hipóteses 

em que as instâncias de origem assentaram trata-se de fraude grosseira. 

2. «A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes 

gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos» (AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2.5.2011). 3. Admite a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, 

reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, 

quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi 

estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato 

da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.» (STJ - 

AgRg no Ag. em Rec. Esp. 356.558/2013 - DF - Rel.: Minª. Maria Isabel 

Gallotti - J. em 12/11/2013 - DJ 28/11/2013 - Doc. LEGJUR 

141.1943.3002.6200) STJ. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil. Direito do consumidor. Fraude pratica por terceiros. 

Inclusão do autor em cadastro de inadimplentes. Responsabilidade objetiva 

da instituição financeira. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes «1. A 

responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, 

até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio pois emitiu crédito 

financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, e 

que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes . 2. O 

agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a 

conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83, do STJ. 3. Agravo 

regimental não provido.» (STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 553713 

- MG - Rel.: Min. Moura Ribeiro - J. em 16/09/2014 - DJ 22/09/2014 - Doc. 

LEGJUR 146.5393.7001.3500) Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in rem ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento. Isto posto, julgo parcialmente procedente 

a reclamação, condeno a reclamada a indenizar as partes reclamantes, 

pelos prejuízos de ordem moral que causou, em quantia que, não 

comprovada qualquer situação de dano excepcional, estabeleço no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir 

do evento danoso, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta 

data. Declaro inexigíveis os débitos que deram origem às restrições 

comerciais discutida nestes autos. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada 

no CPF do reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. 

Após o trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, através de 

seus advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do 

artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da 

sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da obrigação. Publicada e registrada no sistema Projudi. 

Intimem-se. Cumpra-se. De Cuiabá para Cáceres, 07 de abril de 2020. 
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Autos n. 1005311-90.2019.8.11.0006 – Ação de Reclamação. Visto. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas 

registro que a reclamada apresentou contestação no prazo legal. Passo a 

decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. Preliminar – Incompetência: Rejeito a preliminar de incompetência do 

Juizado Especial articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. 

Esta causa, fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser 

considerada complexa, sendo dispensável a realização de perícia. Mérito: 

Não tenho dúvida alguma da procedência parcial do pedido. A parte 

reclamante é usuária dos serviços da parte reclamada, sendo titular da UC 

6/893168-5, instalada em sua residência. Alega a parte reclamante que 

recebeu ligação dos prepostos da parte reclamada cobrando valores, 

diante da cobrança e ciente que estava nada devia a reclamada, se dirigiu 

até a sede da reclamada onde recebeu a informação que o seu padrão 

havia ciado e os valores cobrados dizem respeito ao conserto. Passado 

dois meses novamente recebeu cobrança no valor de R$ 862,30 

(oitocentos e sessenta e dois reais e trinta centavos). Aduz que não foi 

feito nenhum conserto no medidor instalado na sua residência e que a 

inspeção realizada sem acompanhamento do titular da UC ou de pessoa 

autorizada não justifica a cobrança de valores, ao argumento de conserto 

do padrão instalado no imóvel. A reclamada na sua contestação alega que 

consertou o padrão de energia e os valores cobrados decorrem da 

diferença do consumo registrado e o real consumo da UC. Aduz que não 

cometeu ato ilícito, não estando presentes os requisitos necessários ao 

dever de indenizar. Pois muito bem. A Constituição da República em seu 

art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, 

com base na Teoria do Risco Administrativo. Para que o Estado possa ser 

responsabilizado pelo prejuízo, bastam três pressupostos: a ocorrência do 

fato administrativo, caracterizado pelo comportamento comissivo ou 

omissivo a ele imputado, o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e 

o dano. À concessionária de energia deve prestar serviço célere e 

eficientes aos seus usuários, jamais podendo deixar um usuário 

desprovido de energia elétrica e muito menos alegar diferenças do registro 

e o real consumo, emitir fatura cobrando valores, sem ao menos juntar ao 

feito prova do conserto e de ligação irregular por parte do consumidor. A 

contestação é estéril de provas. Nada foi trazido ao processo que 

comprovasse defeito no padrão ou irregularidade no registro de consumo. 

Diante disto, verificada a ação ou omissão por parte da reclamante, 

dispensando-se, pela teoria do risco social a figura da culpa – que ao par 

disto ficou efetivamente caracterizada – o nexo de causalidade e os 

prejuízos, impõe-se, na forma da lei civil brasileira, a obrigação de 

indenizar: O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da 

responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de 

serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou 

culpa para emergir o dever de indenizar. O art. 14 do Código de defesa do 

Consumidor dispõe, in verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Sobre a matéria a E. Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso decidiu o seguinte: 

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA - FATURA 

EVENTUAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO CONTRAPOSTO REJEITADO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se as provas existentes nos autos 

são suficientes para o deslinde da causa, rejeita-se a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na 

teoria do risco da atividade. A suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, em decorrência do inadimplemento de fatura eventual 

(recuperação de consumo não faturado), configura falha na prestação do 

serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in 

re ipsa”. Reduz-se o valor da indenização fixado fora dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. Ausente a prova que o valor da fatura 

eventual emitida corresponde exatamente ao consumo de energia não 

registrado, que a concessionária pretende recuperar, rejeita-se o pedido 

contraposto. (Recurso Inominado n. 0011854-39.2013.811.0006, Juiz 

Relator Valmir Alaércio dos Santos, Data do Julgamento 26/09/2014. No 

tocante ao quantum indenizatório a titulo de dano moral, entendo que 

fixado em valor compatível com a lesão sofrida e que não há razão para 

sua fixação nos patamares pleiteado pelo Recorrente, até porque na 

fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e 

proporcionalidade. Assim sendo, pelos fundamentos acima, julgo 

parcialmente procedente esta reclamação torno definitiva a liminar deferida 

a liminar deferida no dia 22/10/2019. Condeno o reclamado ao pagamento 

ao reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil), a título de danos morais, 

importância que considero ponderada e razoável - diante da não 

comprovação de danos excepcionais -, capaz de traduzir justa reparação, 

sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor será monetariamente 

corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação. Declaro insubsistência os valores 

discutidos neste feito a título de recuperação de consumo. Após o trânsito 

em julgado, a reclamada deverá ser intimada, através de seus advogados, 

para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, 

§1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com 

acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. 

Publicada e registrada no sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. De 

Cuiabá para Cáceres, 07 de abril de 2020. JOÃO BOSCO SOARES DA 

SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005311-90.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON BATISTA VIEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1005311-90.2019.8.11.0006 – Ação de Reclamação. Visto. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas 

registro que a reclamada apresentou contestação no prazo legal. Passo a 

decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. Preliminar – Incompetência: Rejeito a preliminar de incompetência do 

Juizado Especial articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. 

Esta causa, fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser 

considerada complexa, sendo dispensável a realização de perícia. Mérito: 

Não tenho dúvida alguma da procedência parcial do pedido. A parte 

reclamante é usuária dos serviços da parte reclamada, sendo titular da UC 

6/893168-5, instalada em sua residência. Alega a parte reclamante que 

recebeu ligação dos prepostos da parte reclamada cobrando valores, 

diante da cobrança e ciente que estava nada devia a reclamada, se dirigiu 

até a sede da reclamada onde recebeu a informação que o seu padrão 

havia ciado e os valores cobrados dizem respeito ao conserto. Passado 

dois meses novamente recebeu cobrança no valor de R$ 862,30 

(oitocentos e sessenta e dois reais e trinta centavos). Aduz que não foi 

feito nenhum conserto no medidor instalado na sua residência e que a 

inspeção realizada sem acompanhamento do titular da UC ou de pessoa 

autorizada não justifica a cobrança de valores, ao argumento de conserto 

do padrão instalado no imóvel. A reclamada na sua contestação alega que 

consertou o padrão de energia e os valores cobrados decorrem da 

diferença do consumo registrado e o real consumo da UC. Aduz que não 

cometeu ato ilícito, não estando presentes os requisitos necessários ao 

dever de indenizar. Pois muito bem. A Constituição da República em seu 

art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, 

com base na Teoria do Risco Administrativo. Para que o Estado possa ser 

responsabilizado pelo prejuízo, bastam três pressupostos: a ocorrência do 

fato administrativo, caracterizado pelo comportamento comissivo ou 

omissivo a ele imputado, o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e 

o dano. À concessionária de energia deve prestar serviço célere e 

eficientes aos seus usuários, jamais podendo deixar um usuário 
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desprovido de energia elétrica e muito menos alegar diferenças do registro 

e o real consumo, emitir fatura cobrando valores, sem ao menos juntar ao 

feito prova do conserto e de ligação irregular por parte do consumidor. A 

contestação é estéril de provas. Nada foi trazido ao processo que 

comprovasse defeito no padrão ou irregularidade no registro de consumo. 

Diante disto, verificada a ação ou omissão por parte da reclamante, 

dispensando-se, pela teoria do risco social a figura da culpa – que ao par 

disto ficou efetivamente caracterizada – o nexo de causalidade e os 

prejuízos, impõe-se, na forma da lei civil brasileira, a obrigação de 

indenizar: O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da 

responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de 

serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou 

culpa para emergir o dever de indenizar. O art. 14 do Código de defesa do 

Consumidor dispõe, in verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Sobre a matéria a E. Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso decidiu o seguinte: 

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA - FATURA 

EVENTUAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO CONTRAPOSTO REJEITADO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se as provas existentes nos autos 

são suficientes para o deslinde da causa, rejeita-se a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na 

teoria do risco da atividade. A suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, em decorrência do inadimplemento de fatura eventual 

(recuperação de consumo não faturado), configura falha na prestação do 

serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in 

re ipsa”. Reduz-se o valor da indenização fixado fora dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. Ausente a prova que o valor da fatura 

eventual emitida corresponde exatamente ao consumo de energia não 

registrado, que a concessionária pretende recuperar, rejeita-se o pedido 

contraposto. (Recurso Inominado n. 0011854-39.2013.811.0006, Juiz 

Relator Valmir Alaércio dos Santos, Data do Julgamento 26/09/2014. No 

tocante ao quantum indenizatório a titulo de dano moral, entendo que 

fixado em valor compatível com a lesão sofrida e que não há razão para 

sua fixação nos patamares pleiteado pelo Recorrente, até porque na 

fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e 

proporcionalidade. Assim sendo, pelos fundamentos acima, julgo 

parcialmente procedente esta reclamação torno definitiva a liminar deferida 

a liminar deferida no dia 22/10/2019. Condeno o reclamado ao pagamento 

ao reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil), a título de danos morais, 

importância que considero ponderada e razoável - diante da não 

comprovação de danos excepcionais -, capaz de traduzir justa reparação, 

sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor será monetariamente 

corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação. Declaro insubsistência os valores 

discutidos neste feito a título de recuperação de consumo. Após o trânsito 

em julgado, a reclamada deverá ser intimada, através de seus advogados, 

para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, 

§1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com 

acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. 

Publicada e registrada no sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. De 

Cuiabá para Cáceres, 07 de abril de 2020. JOÃO BOSCO SOARES DA 

SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001841-17.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALITA JARA ELIAS (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1001841-17.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MAURO LEMES 

DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURO LEMES DA 

SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: THALITA JARA ELIAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 15:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-65.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL LEMES SEBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000150-65.2020.8.11.0006– Ação de Indenização por Danos 

Morais. Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Apenas registro que a reclamada Editora e Distribuidora 

Educacional S/A incorporou a empresa União Norte do Paraná de Ensino 

Ltda, tendo apresentado contestação no prazo legal. Decido. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.. 

Depois de bem e detidamente aquilatar a prova trazida ao processo, à luz 

daquilo que afirmaram as partes, concluo que a reclamação deve ser 

julgada parcialmente procedente. A parte reclamante pretende ver a parte 

reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e 

morais, por defeituosa prestação de serviços. Aduz que no mês de 

abril/2019 contratou os serviços educacionais da reclamada com relação 

ao curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública. Antes de efetivar 

o contrato entrou em contato com os prepostos da reclamada, ocasião 

que recebeu informação que poderia estar fazendo o curso desde que 

quitasse os valores das mensalidades, haja vista que o curso já estava 

em andamento, razão pela qual foi feito parcelamento dos meses janeiro, 

fevereiro e março de 2019. Efetivado o parcelamento e o adimplemento 

das parcelas, o reclamante passou a frequentar o curso, com acesso ao 

portal do aluno por todo o primeiro semestres. No segundo semestre, 

mesmo estando adimplente, teve o acesso ao portal do aluno negado, 

motivo pelo qual entrou em contato com os prepostos da reclamada e 

recebeu a informação de que sua matrícula havia sido cancelada pelo fato 

que não pertencia ao quadro funcional estatal da segurança pública, haja 

vista que o curso era especifico para este público alvo, não podendo 

alunos do setor privado participar do curso por exigência do MEC. Como 

foi impedido de prosseguir com o curso mesmo tendo pago a integralidade 

das parcelas acordadas, mensalidades, matricula e segunda chamada, 

com o cancelamento do curso teve prejuízo de R$ 1.523.11 (um mil, 

quinhentos e vinte e três reais e onze centavos). Afirma que com o 

cancelamento do curso teve sua expectativa frustrada, haja vista que 

contava com o curso para aumentar sua qualificação de pontos para 

concursos públicos. A reclamada apesar de confessar a negativa de 

matricula e cancelamento corso, mesmo tendo recebidos todos os valores 

devidos, aduz que não cometeu ato ilícito e que não estão presentes os 

requisitos necessários ao dever de indenizar. Pois muito bem. Pelos 

documentos carreados aos autos, a parte reclamante pagou todos os 

valores devidos à reclamada, como se vê dos comprovantes anexados 

com a inicial e mesmo assim teve seu contrato cancelado. Assim sendo, 

entendo que ficou configurada a inadequada prestação de serviços, e, 

como tal, o ato ilícito capaz de ensejar o reconhecimento e a imposição do 

dever de indenizar. CDC, artigo 6º, VI: “ São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI- a efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos; (...)”. É sempre útil lembrar que a 

responsabilidade que incide o fornecedor de serviços é, por força do 

artigo 14 da Lei 8.078/90, objetiva e configura-se independentemente da 
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caracterização da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de 

causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, presumido. Sobre a 

matéria o STJ decidiu o seguinte: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

139.824 - SP (2012/0015757-0) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI AGRAVANTE : ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO 

ADVOGADO : FÁBIO ANTUNES MERCKI E OUTRO(S) AGRAVADO : 

LEANDRO ROBERTO GUASTALDI ADVOGADO : WANDERLEY INÁCIO 

SOBRINHO E OUTRO(S) DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que 

negou seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão 

assim ementado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Aluno 

adimplente – Impedimento de ingresso na Instituição de Ensino por suposto 

débito – Bloqueio catraca - Meio vexatório - Dano moral - Caracterização - 

Dever de indenizar - Fixação quantum - Redução. Recurso da instituição 

de ensino parcialmente provido e Recurso do autor não provido. Não 

merece reforma a decisão agravada. Com efeito, para considerar violado 

o artigo 944 do CC e alterar as conclusões do acórdão recorrido, seria 

necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é 

vedado pela Súmula 7/STJ. Além disso, anoto que esta Corte considera 

excepcionalmente cabível, em recurso especial, o reexame do valor 

arbitrado a título de danos morais, quando for ele excessivo ou irrisório 

(AgRg no REsp 959.712/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, DJe de 30.11.2009 e AgRg no Ag 939.482/RJ, Rel. Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJe de 20.10.2008, entre 

outros). No presente caso, todavia, o valor fixado pelo Tribunal estadual - 

R$ 5.000,00, mostra-se dentro dos padrões da razoabilidade e 

proporcionalidade. Em face do exposto, nego provimento ao agravo. 

Intimem-se. Brasília (DF), 03 de fevereiro de 2014. MINISTRA MARIA 

ISABEL GALLOTTI Relatora (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

07/02/2014) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 623.274 - SC 

(2014/0311375-0) RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS 

AGRAVANTE : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI 

ADVOGADOS : CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN E OUTRO(S) VILSON 

SANDRINI FILHO AGRAVADO : WELLINGTON LUIZ KRAUSS ADVOGADO : 

PAULO CÉSAR MOUSQUER ADMINISTRATIVO. ENSINO UNIVERSITÁRIO. 

NEGATIVA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR ANTE A EXISTÊNCIA DE 

DÉBITO DE VÍNCULO ANTERIOR, RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL. 

IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Vistos. Cuida-se de agravo apresentado pela 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ UNIVALI contra decisão 

que obstou a subida de recurso especial interposto, com fundamento no 

art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal 

de Justiça do Estado de Santa Catarina ementado nos seguintes termos 

(fl. 121, e-STJ): "APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

REMATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR NEGADA EM RAZÃO DE DÉBITO 

DECORRENTE DE CURSO DIVERSO REALIZADO NA MESMA INSTITUIÇÃO. 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. 

SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. "As 

instituições particulares de ensino superior estão legalmente autorizadas a 

recusar a matrícula ou rematricula de aluno inadimplente em relação ao 

mesmo curso. Não pode a instituição negar a rematricula em função de 

divida do aluno relacionada com outro curso" /FONT>

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-65.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL LEMES SEBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000150-65.2020.8.11.0006– Ação de Indenização por Danos 

Morais. Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Apenas registro que a reclamada Editora e Distribuidora 

Educacional S/A incorporou a empresa União Norte do Paraná de Ensino 

Ltda, tendo apresentado contestação no prazo legal. Decido. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.. 

Depois de bem e detidamente aquilatar a prova trazida ao processo, à luz 

daquilo que afirmaram as partes, concluo que a reclamação deve ser 

julgada parcialmente procedente. A parte reclamante pretende ver a parte 

reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e 

morais, por defeituosa prestação de serviços. Aduz que no mês de 

abril/2019 contratou os serviços educacionais da reclamada com relação 

ao curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública. Antes de efetivar 

o contrato entrou em contato com os prepostos da reclamada, ocasião 

que recebeu informação que poderia estar fazendo o curso desde que 

quitasse os valores das mensalidades, haja vista que o curso já estava 

em andamento, razão pela qual foi feito parcelamento dos meses janeiro, 

fevereiro e março de 2019. Efetivado o parcelamento e o adimplemento 

das parcelas, o reclamante passou a frequentar o curso, com acesso ao 

portal do aluno por todo o primeiro semestres. No segundo semestre, 

mesmo estando adimplente, teve o acesso ao portal do aluno negado, 

motivo pelo qual entrou em contato com os prepostos da reclamada e 

recebeu a informação de que sua matrícula havia sido cancelada pelo fato 

que não pertencia ao quadro funcional estatal da segurança pública, haja 

vista que o curso era especifico para este público alvo, não podendo 

alunos do setor privado participar do curso por exigência do MEC. Como 

foi impedido de prosseguir com o curso mesmo tendo pago a integralidade 

das parcelas acordadas, mensalidades, matricula e segunda chamada, 

com o cancelamento do curso teve prejuízo de R$ 1.523.11 (um mil, 

quinhentos e vinte e três reais e onze centavos). Afirma que com o 

cancelamento do curso teve sua expectativa frustrada, haja vista que 

contava com o curso para aumentar sua qualificação de pontos para 

concursos públicos. A reclamada apesar de confessar a negativa de 

matricula e cancelamento corso, mesmo tendo recebidos todos os valores 

devidos, aduz que não cometeu ato ilícito e que não estão presentes os 

requisitos necessários ao dever de indenizar. Pois muito bem. Pelos 

documentos carreados aos autos, a parte reclamante pagou todos os 

valores devidos à reclamada, como se vê dos comprovantes anexados 

com a inicial e mesmo assim teve seu contrato cancelado. Assim sendo, 

entendo que ficou configurada a inadequada prestação de serviços, e, 

como tal, o ato ilícito capaz de ensejar o reconhecimento e a imposição do 

dever de indenizar. CDC, artigo 6º, VI: “ São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI- a efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos; (...)”. É sempre útil lembrar que a 

responsabilidade que incide o fornecedor de serviços é, por força do 

artigo 14 da Lei 8.078/90, objetiva e configura-se independentemente da 

caracterização da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de 

causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, presumido. Sobre a 

matéria o STJ decidiu o seguinte: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

139.824 - SP (2012/0015757-0) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI AGRAVANTE : ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO 

ADVOGADO : FÁBIO ANTUNES MERCKI E OUTRO(S) AGRAVADO : 

LEANDRO ROBERTO GUASTALDI ADVOGADO : WANDERLEY INÁCIO 

SOBRINHO E OUTRO(S) DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que 

negou seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão 

assim ementado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Aluno 

adimplente – Impedimento de ingresso na Instituição de Ensino por suposto 

débito – Bloqueio catraca - Meio vexatório - Dano moral - Caracterização - 

Dever de indenizar - Fixação quantum - Redução. Recurso da instituição 

de ensino parcialmente provido e Recurso do autor não provido. Não 

merece reforma a decisão agravada. Com efeito, para considerar violado 

o artigo 944 do CC e alterar as conclusões do acórdão recorrido, seria 

necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é 

vedado pela Súmula 7/STJ. Além disso, anoto que esta Corte considera 

excepcionalmente cabível, em recurso especial, o reexame do valor 

arbitrado a título de danos morais, quando for ele excessivo ou irrisório 

(AgRg no REsp 959.712/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, DJe de 30.11.2009 e AgRg no Ag 939.482/RJ, Rel. Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJe de 20.10.2008, entre 

outros). No presente caso, todavia, o valor fixado pelo Tribunal estadual - 

R$ 5.000,00, mostra-se dentro dos padrões da razoabilidade e 

proporcionalidade. Em face do exposto, nego provimento ao agravo. 

Intimem-se. Brasília (DF), 03 de fevereiro de 2014. MINISTRA MARIA 

ISABEL GALLOTTI Relatora (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

07/02/2014) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 623.274 - SC 

(2014/0311375-0) RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS 

AGRAVANTE : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI 
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ADVOGADOS : CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN E OUTRO(S) VILSON 

SANDRINI FILHO AGRAVADO : WELLINGTON LUIZ KRAUSS ADVOGADO : 

PAULO CÉSAR MOUSQUER ADMINISTRATIVO. ENSINO UNIVERSITÁRIO. 

NEGATIVA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR ANTE A EXISTÊNCIA DE 

DÉBITO DE VÍNCULO ANTERIOR, RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL. 

IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Vistos. Cuida-se de agravo apresentado pela 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ UNIVALI contra decisão 

que obstou a subida de recurso especial interposto, com fundamento no 

art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal 

de Justiça do Estado de Santa Catarina ementado nos seguintes termos 

(fl. 121, e-STJ): "APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

REMATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR NEGADA EM RAZÃO DE DÉBITO 

DECORRENTE DE CURSO DIVERSO REALIZADO NA MESMA INSTITUIÇÃO. 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. 

SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. "As 

instituições particulares de ensino superior estão legalmente autorizadas a 

recusar a matrícula ou rematricula de aluno inadimplente em relação ao 

mesmo curso. Não pode a instituição negar a rematricula em função de 

divida do aluno relacionada com outro curso" /FONT>

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-65.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL LEMES SEBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000150-65.2020.8.11.0006– Ação de Indenização por Danos 

Morais. Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Apenas registro que a reclamada Editora e Distribuidora 

Educacional S/A incorporou a empresa União Norte do Paraná de Ensino 

Ltda, tendo apresentado contestação no prazo legal. Decido. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.. 

Depois de bem e detidamente aquilatar a prova trazida ao processo, à luz 

daquilo que afirmaram as partes, concluo que a reclamação deve ser 

julgada parcialmente procedente. A parte reclamante pretende ver a parte 

reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e 

morais, por defeituosa prestação de serviços. Aduz que no mês de 

abril/2019 contratou os serviços educacionais da reclamada com relação 

ao curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública. Antes de efetivar 

o contrato entrou em contato com os prepostos da reclamada, ocasião 

que recebeu informação que poderia estar fazendo o curso desde que 

quitasse os valores das mensalidades, haja vista que o curso já estava 

em andamento, razão pela qual foi feito parcelamento dos meses janeiro, 

fevereiro e março de 2019. Efetivado o parcelamento e o adimplemento 

das parcelas, o reclamante passou a frequentar o curso, com acesso ao 

portal do aluno por todo o primeiro semestres. No segundo semestre, 

mesmo estando adimplente, teve o acesso ao portal do aluno negado, 

motivo pelo qual entrou em contato com os prepostos da reclamada e 

recebeu a informação de que sua matrícula havia sido cancelada pelo fato 

que não pertencia ao quadro funcional estatal da segurança pública, haja 

vista que o curso era especifico para este público alvo, não podendo 

alunos do setor privado participar do curso por exigência do MEC. Como 

foi impedido de prosseguir com o curso mesmo tendo pago a integralidade 

das parcelas acordadas, mensalidades, matricula e segunda chamada, 

com o cancelamento do curso teve prejuízo de R$ 1.523.11 (um mil, 

quinhentos e vinte e três reais e onze centavos). Afirma que com o 

cancelamento do curso teve sua expectativa frustrada, haja vista que 

contava com o curso para aumentar sua qualificação de pontos para 

concursos públicos. A reclamada apesar de confessar a negativa de 

matricula e cancelamento corso, mesmo tendo recebidos todos os valores 

devidos, aduz que não cometeu ato ilícito e que não estão presentes os 

requisitos necessários ao dever de indenizar. Pois muito bem. Pelos 

documentos carreados aos autos, a parte reclamante pagou todos os 

valores devidos à reclamada, como se vê dos comprovantes anexados 

com a inicial e mesmo assim teve seu contrato cancelado. Assim sendo, 

entendo que ficou configurada a inadequada prestação de serviços, e, 

como tal, o ato ilícito capaz de ensejar o reconhecimento e a imposição do 

dever de indenizar. CDC, artigo 6º, VI: “ São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI- a efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos; (...)”. É sempre útil lembrar que a 

responsabilidade que incide o fornecedor de serviços é, por força do 

artigo 14 da Lei 8.078/90, objetiva e configura-se independentemente da 

caracterização da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de 

causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, presumido. Sobre a 

matéria o STJ decidiu o seguinte: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

139.824 - SP (2012/0015757-0) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI AGRAVANTE : ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO 

ADVOGADO : FÁBIO ANTUNES MERCKI E OUTRO(S) AGRAVADO : 

LEANDRO ROBERTO GUASTALDI ADVOGADO : WANDERLEY INÁCIO 

SOBRINHO E OUTRO(S) DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que 

negou seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão 

assim ementado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Aluno 

adimplente – Impedimento de ingresso na Instituição de Ensino por suposto 

débito – Bloqueio catraca - Meio vexatório - Dano moral - Caracterização - 

Dever de indenizar - Fixação quantum - Redução. Recurso da instituição 

de ensino parcialmente provido e Recurso do autor não provido. Não 

merece reforma a decisão agravada. Com efeito, para considerar violado 

o artigo 944 do CC e alterar as conclusões do acórdão recorrido, seria 

necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é 

vedado pela Súmula 7/STJ. Além disso, anoto que esta Corte considera 

excepcionalmente cabível, em recurso especial, o reexame do valor 

arbitrado a título de danos morais, quando for ele excessivo ou irrisório 

(AgRg no REsp 959.712/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, DJe de 30.11.2009 e AgRg no Ag 939.482/RJ, Rel. Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJe de 20.10.2008, entre 

outros). No presente caso, todavia, o valor fixado pelo Tribunal estadual - 

R$ 5.000,00, mostra-se dentro dos padrões da razoabilidade e 

proporcionalidade. Em face do exposto, nego provimento ao agravo. 

Intimem-se. Brasília (DF), 03 de fevereiro de 2014. MINISTRA MARIA 

ISABEL GALLOTTI Relatora (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

07/02/2014) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 623.274 - SC 

(2014/0311375-0) RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS 

AGRAVANTE : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI 

ADVOGADOS : CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN E OUTRO(S) VILSON 

SANDRINI FILHO AGRAVADO : WELLINGTON LUIZ KRAUSS ADVOGADO : 

PAULO CÉSAR MOUSQUER ADMINISTRATIVO. ENSINO UNIVERSITÁRIO. 

NEGATIVA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR ANTE A EXISTÊNCIA DE 

DÉBITO DE VÍNCULO ANTERIOR, RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL. 

IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Vistos. Cuida-se de agravo apresentado pela 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ UNIVALI contra decisão 

que obstou a subida de recurso especial interposto, com fundamento no 

art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal 

de Justiça do Estado de Santa Catarina ementado nos seguintes termos 

(fl. 121, e-STJ): "APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

REMATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR NEGADA EM RAZÃO DE DÉBITO 

DECORRENTE DE CURSO DIVERSO REALIZADO NA MESMA INSTITUIÇÃO. 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. 

SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. "As 

instituições particulares de ensino superior estão legalmente autorizadas a 

recusar a matrícula ou rematricula de aluno inadimplente em relação ao 

mesmo curso. Não pode a instituição negar a rematricula em função de 

divida do aluno relacionada com outro curso" /FONT>

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005847-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANICE CHAVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005199-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005201-91.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 17/10/2019 

16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005201-91.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002842-71.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEI CAMPOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 12/07/2019 

13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002842-71.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEI CAMPOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001608-54.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO RAMOS DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001608-54.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADEMIR DOS SANTOS 

REQUERIDO: SILVIO RAMOS DA CRUZ Vistos, etc. Indefiro os pedidos 

formulados pelo Requerente. Primeiro que que inexiste nos autos 

demonstração de busca por parte do Requerente, que é o responsável 

imediato por trazer aos autos elementos essenciais para o 

prosseguimento do feito. Segundo, que os sistemas RENAJUD e 

BACENJUD não são meios de buscar de endereço. Intime-se o Requerente 

para informar o endereço atualizado do Requerido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena extinção e arquivamento do feito. cumpra-se. CÁCERES, 27 

de dezembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002535-20.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 11/06/2019 

14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007463-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MEDEIROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA SALGADO DE QUEIROZ BATISTA OAB - RJ109663 

(ADVOGADO(A))

RENATA DORICO OLIVEIRA RIJO OAB - SP235141 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 
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1007463-82.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANA MARIA MEDEIROS DOS 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Para a análise do 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o (a) 

recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos que 

comprovem sua atual insuficiência financeira, sob pena de deserção do 

recurso. Intime-se. Cáceres, 28 de abril de 2020 HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002631-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002631-35.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARLENE DA CONCEICAO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o 

recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. Cáceres, 28 de abril de 2020 HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1003030-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ELIAS DAHER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT6357-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003030-98.2018.8.11.0006. EMBARGANTE: WILLIAN ELIAS DAHER 

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Intime-se o Minictério Público, para se manifestar quanto a 

proposta de parcelamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias. 

Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004786-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIGTON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004786-11.2019.8.11.0006. REQUERENTE: WELLIGTON DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Designe-se audiência de 

conciliação. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002535-20.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR QUANTO A PETIÇÃO 

DO RECLAMADO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005660-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

ANGELO MAXIMO DE ALMEIDA CAMPOS (TESTEMUNHA)

BENEDITO DOS SANTOS E SILVA (TESTEMUNHA)

DEMETRIO DA GUIA ALMEIDA (TESTEMUNHA)

BENEDITO PAULO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

RONIER MARQUES DE ARRUDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005660-93.2019.8.11.0006. TESTEMUNHA: DEMETRIO DA GUIA 

ALMEIDA, ANGELO MAXIMO DE ALMEIDA CAMPOS, BENEDITO DOS 

SANTOS E SILVA, FABIO CARLOS DOS SANTOS, BENEDITO PAULO DOS 

SANTOS, RONIER MARQUES DE ARRUDA TESTEMUNHA: JUNTA 

COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO Vistos, etc. Segundo da 

inicial, o Requerente são sócios-proprietários da empresa Norte Agência 

de Viagens LTDA., registrada sob o CPNJ n. 03.505.999/0001-19. Os 

Requerente declaram que a referida empresa não possui pendências nem 

débitos na esfera municipal, estadual e federal, bem como não possui 

bens móveis ou imóveis, nem quotas ou valores a dividir, considerando 

que a empresa não realizou qualquer movimentação desde o ano de 2009, 

quando foi dissolvida de fato. Consta na peça inaugural, que os sócios 

estão tendo dificuldade em proceder a baixa da empresa junto a 

Requerida, em razão de alguns dos sócios serem falecidos. Requer a 

concessão de tutela de evidência, sem expressar qual seria o objeto 

direto da tutela. Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a empresa ora Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, expressando de forma clara e objetiva qual 

é o pedido objeto de tutela de evidência, sob pena de indeferimento. Caso 

permaneça o autor em silêncio ou não atenda às determinações, será a 

inércia tida como abandono processual, ensejando a extinção do feito nos 

termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 1º da Lei n. 9099/95. 

Após cumpridas as deliberações, concluso. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de 

abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002205-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. DOS SANTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 11/07/2019 

13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002205-23.2019.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

V. P. DOS SANTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001759-83.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON RIBEIRO PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001759-83.2020.8.11.0006. REQUERENTE: EDERSON RIBEIRO PAIXAO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Segundo consta da inicial, o 

Requerente teve solicitação de crédito negado e foi surpreendido com a 

informação de que seu nome estava negativado junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 161,03 (cento e sessenta e 

um reais e três centavos), contrato n. 030881333. O Requerente alega 

que nunca teve nenhum contrato junto ao Requerida, desconhecendo a 

origem do débito, razão pela qual requer a concessão de tutela de 

urgência para o fim de determinar a exclusão do seu nome dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, até julgamento final da demanda. É o breve relato. 

Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do 

mesmo diploma legal. Nesse passo, reporto-me ao pedido de tutela de 

urgência, com fulcro no art. 298 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Pois bem, para o fim de deferimento de tutela de urgência, nos termos do 

art. 300 do Código de Processo Civil, a lei exige a conjugação da 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, num juízo 

de cognição sumária, é possível verificar a probabilidade do direito, 

considerando que o Requerente, na qualidade de consumidor, nega a 

celebração do contrato, fazendo a prova negativa que estava em seu 

alcance, demonstrando que seu nome efetivamente está negativado. No 

que diz respeito ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

encontra-se patente, vez que o Requerente, está tendo seu nome 

prejudicado e desqualificado em razão da negativação. Resta também 

patente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que 

caso se demonstre durante a dilação probatória à existência de legalidade 

do contrato objeto da negativação, persistirá a possibilidade de medidas 

que impute a Requerente o ressarcimento Assim entendendo, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar a Requerida 

que promova a retirada do nome do Requerente dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, referente ao débito no valor de R$ 161,03 (cento e sessenta e 

um reais e três centavos), contrato n. 030881333, no prazo de 03 (três) 

dias, contados da intimação desta decisão. O não cumprimento do item 

anterior acarretará multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 

até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado 

de Mato Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). 

Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-Se. CÁCERES, 27 de abril de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001749-39.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELENIR PINTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS HELENA DA SILVA OAB - MT28206/O (ADVOGADO(A))

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001749-39.2020.8.11.0006. AUTOR: SELENIR PINTO DE SOUZA REU: 

BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Segundo consta da inicial, a 

Requerente foi sócia-proprietária de uma empresa, através da qual foi 

realizado um empréstimo junto ao banco Requerido, alienando-se um bem 

de propriedade da Requerente, qual seja, “uma motocicleta, 

marca/fabricante HONDA, modelo C100 DREAM, a gasolina, de 2P/97 CC, 

ano de fabricação 1997, ano modelo 1998, nr.serie/chassi 

9C2HA050WVR014716”. A Requerente afirma que em razão da 

dissolução da sociedade, a cédula de crédito foi integralmente quitada da 

data de 03 de setembro de 2007, e mesmo de posse da declaração de 

quitação, após diversas diligências, até a presente data não ocorreu a 

baixa do gravame em seu veículo, o que está lhe trazendo diversos 

prejuízos. Requer a concessão de tutela de urgência para o fim de 

determinar ao Requerido que proceda a imediata baixa do gravame junto 

ao Sistema Nacional de Gravame (SNG), sob pena de multa por 

descumprimento. É o breve relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já 

que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Nesse passo, 

reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Pois bem, para o fim de 

deferimento de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, a lei exige a conjugação da existência de elementos que 

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

resultado útil do processo. No caso, analisando o conjunto probatório num 

juízo de cognição sumária, é possível verificar a probabilidade do direito, 

considerando os documentos juntados no ID n. 31488085, entre eles uma 

Declaração de Quitação de Débito referente a Cédula de Crédito 

Comercial. No que diz respeito ao perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo, encontra-se patente, vez que a Requerente está tendo 

dificuldade na emissão do CRV (Certificado de Registro de Veículo) do seu 

veículo. Resta também patente o requisito da reversibilidade dos efeitos da 

decisão, uma vez que caso se demonstre durante a dilação probatória à 

existência de legalidade do gravame registrado, persistirá a possibilidade 

de medidas que impute a Requerente o ressarcimento Assim entendendo, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao 

Requerido que adote as medidas necessárias para promover a baixa do 

gravame registrado no veículo “motocicleta, marca/fabricante HONDA, 

modelo C100 DREAM, a gasolina, de 2P/97 CC, ano de fabricação 1997, 

ano modelo 1998, nr.serie/chassi 9C2HA050WVR014716” junto ao 

Sistema Nacional de Gravame (SNG), no prazo de 03 (três) dias, contados 

da intimação desta decisão. O não cumprimento do item anterior acarretará 

multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na 

petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 
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hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado 

de Mato Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). 

Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de abril de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-26.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ETANIA APARECIDA BERNARDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001239-26.2020.8.11.0006. AUTOR: ETANIA APARECIDA BERNARDES 

REU: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Recebo a emenda a inicial 

juntada em ID n. 31587212, eis que tempestiva. Pois bem, a Requerente foi 

intimada para manifestar sobre possível existência de litispendência entre 

a presente demanda e a de n. 1004679-64.2019.811.0006, considerando 

consultas previamente realizadas via sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico). Razão assiste a Requerente quanto ao aditamento realizado 

nos autos supracitado, oportunidade em que foi retirado do polo passivo o 

Município de Cáceres, bem como que os novos requerimentos 

apresentados pela Requerente deixaram de conter o disposto no item “c” 

dos pedidos contidos na petição inicial juntada no ID n. 22266464, do feito 

n. 1004679-64.2019.811.0006. Sendo assim, passo a análise do feito. É o 

que merece relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Nesse passo, reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Pois bem, para o fim de deferimento de tutela de 

urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a lei exige a 

conjugação da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, 

analisando detidamente o painel probatório coligido ao processo, vislumbro 

a probabilidade do direito num juízo de cognição sumária, considerando 

que, em princípio, dos fatos relatados e documentos que acompanham a 

inicial, infere-se que o Procedimento Administrativo Disciplinar que 

culminou na anulação do Decreto n. 137/2008, o devido processo legal, 

estando contaminado com vícios que podem gerar sua nulidade. Ademais, 

em princípio, aponta-se uma possível decadência não observada pelo 

Requerido ao proferir sua decisão final no referido PAD. No que diz 

respeito ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

encontra-se patente, vez que a Requerente teve seus rendimentos 

reduzidos em valor significativa, o que, segundo alega, prejudica sua 

subsistência e de sua família. Resta também patente o requisito da 

reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que caso se demonstre 

durante a dilação probatória à existência de legalidade do Procedimento 

Administrativo ora atacado, persistirá a possibilidade de medidas que 

impute a Requerente o ressarcimento. ISTO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, DECIDE-SE: RECEBE-SE A PEÇA INICIAL eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. DEFERE-SE A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que a suspensão dos efeitos da decisão 

administrativa de fls. 136/137 do PAD aberto por meio da Portaria 

133/2016, mantendo os efeitos do decreto n. 137 de 05 de março de 2008, 

com a incorporação de função gratificada de Chefe de Sessão à 

Requerente, a contar da presente decisão, sob pena de responsabilização 

por crime de desobediência. Dispensada a audiência de conciliação em 

razão da natureza da ação. Cite-se o Requerido da presente ação para, 

querendo, apresentar contestação, na forma do art. 335, II e com prazo 

previsto no art. 183, todos do CPC. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de abril de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001831-70.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001831-70.2020.8.11.0006. REQUERENTE: ALEXANDRE DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Segundo consta da inicial, o 

Requerente nunca celebrou qualquer negócio jurídico com a Requerida, 

portanto, desconhece por completo a origem do débito, motivo pela qual 

vem ao judiciário para pleitear a exclusão do seu nome dos órgãos de 

inadimplência. É o breve relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Nesse passo, 

reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Pois bem, para o fim de 

deferimento de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, a lei exige a conjugação da existência de elementos que 

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

resultado útil do processo. No caso, analisando detidamente o painel 

probatório coligido ao processo, vislumbro a probabilidade do direito num 

juízo de cognição sumária. No que diz respeito ao perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, encontra-se patente, vez que a Requerente, 

segundo relata, nunca contratou com a reclaamda. Resta também patente 

o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que caso se 

demonstre durante a dilação probatória à existência de débito persistirá a 

possibilidade de medidas que impute a Requerente o ressarcimento. Assim 

entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de 

determinar a Requerida exclua o nome do requerente dos órgãos de 

inadimplência, no prazo de 03 (três) dias, contados da intimação desta 

decisão, O não cumprimento do item anterior acarretará multa diária no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, caso não 

haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). Intimem-se 

a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001833-40.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIELE ANTELO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001833-40.2020.8.11.0006. REQUERENTE: GREICIELE ANTELO DE JESUS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Segundo consta da inicial, o 

Requerente que nunca celebrou qualquer negócio jurídico com a 

Requerida, portanto, desconhece por completo a origem do débito, motivo 

pela qual vem ao judiciário para excluir seu nome dos órgãos de 

inadimplência. É o breve relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Nesse passo, 

reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Pois bem, para o fim de 

deferimento de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, a lei exige a conjugação da existência de elementos que 

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

resultado útil do processo. No caso, analisando detidamente o painel 

probatório coligido ao processo, vislumbro a probabilidade do direito num 

juízo de cognição sumária. No que diz respeito ao perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, encontra-se patente, vez que a Requerente, 

segundo relata, ... Resta também patente o requisito da reversibilidade dos 

efeitos da decisão, uma vez que caso se demonstre durante a dilação 

probatória à existência de débito, persistirá a possibilidade de medidas que 

impute a Requerente o ressarcimento Assim entendendo, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar a Requerida 

que exclua o nome do requerente dos órgãos de inadimplência, no prazo 

de 03 (três) dias, contados da intimação desta decisão, O não 

cumprimento do item anterior acarretará multa diária no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos da Súmula 

n. 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciados n. 

20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com 

as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 29 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-25.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDO SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001834-25.2020.8.11.0006. REQUERENTE: GIVALDO SOUZA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A istos, etc. Segundo 

consta da inicial, o Requerente que nunca celebrou qualquer negócio 

jurídico com a Requerida, portanto, desconhece por completo a origem do 

débito, motivo pela qual vem ao judiciário para excluir seu nome dos 

órgãos de inadimplência. É o breve relato. Decido. Em princípio recebo a 

inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Nesse 

passo, reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 

e seguintes do Código de Processo Civil. Pois bem, para o fim de 

deferimento de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, a lei exige a conjugação da existência de elementos que 

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

resultado útil do processo. No caso, analisando detidamente o painel 

probatório coligido ao processo, vislumbro a probabilidade do direito num 

juízo de cognição sumária. No que diz respeito ao perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, encontra-se patente, vez que a Requerente, 

segundo relata, teve seu nome negativado indevidamente. Resta também 

patente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que 

caso se demonstre durante a dilação probatória à existência de débito, 

persistirá a possibilidade de medidas que impute a Requerente o 

ressarcimento Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de determinar a Requerida que exclua o nome do 

requerente dos órgãos de inadimplência, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da intimação desta decisão, O não cumprimento do item anterior 

acarretará multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado 

na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado 

de Mato Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). 

Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Expeça-se o necessário. cumpra-se. CÁCERES, 29 de abril de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-55.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AURISTELIA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001832-55.2020.8.11.0006. REQUERENTE: AURISTELIA LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Segundo consta da inicial, o Requerente que nunca 

celebrou qualquer negócio jurídico com a Requerida, portanto, desconhece 

por completo a origem do débito, no valor de R$ 22,63 reais. Informa que 

tentou resolver a lide administrativamente, mas não obeteve êxito. É o 

breve relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Nesse passo, reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Pois bem, para o fim de deferimento de tutela de 

urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a lei exige a 

conjugação da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, 
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analisando detidamente o painel probatório coligido ao processo, vislumbro 

a probabilidade do direito num juízo de cognição sumária. No que diz 

respeito ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

encontra-se patente, vez que a Requerente, segundo relata, está com o 

nome negativado pela requerida. Resta também patente o requisito da 

reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que caso se demonstre 

durante a dilação probatória à existência de débito, persistirá a 

possibilidade de medidas que impute a Requerente o ressarcimento Assim 

entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de 

determinar a Requerida que exclua o nome do requerente dos órgãos de 

inadimplência, no prazo de 03 (três) dias, contados da intimação desta 

decisão, O não cumprimento do item anterior acarretará multa diária no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, caso não 

haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). Intimem-se 

a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005701-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005701-94.2018.8.11.0006. INTERESSADO: NATHALIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: UNEMAT Vistos, etc. Verifico que a parte autora requereu o 

pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para que a 

requerida cumpra com o acordo celebrado extrajudicialmente, no entanto, 

já transcorreu cerca de 05 (cinco) meses sem qualquer manifestação. 

Nesse sentido, incido o Requerente no disposto no inciso III, do art. 485, do 

Código de Processo Civil, vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;(...) 

Nesse sentido, sendo a Requerente a parte interessada no andamento do 

processo e estando esta ciente da fase processual em que se encontra, 

permanecendo sem manifestar seu interesse no prosseguimento ou 

extinção do feito por mais de 05 (cinco) meses, deixou de promover ato 

que lhe competia. Assim, a extinção da presente ação é medida que se 

impõe, posto que uma ação não pode eternizar-se no tempo por inércia da 

parte autora. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. Sem custas. Cumpra-se. Cáceres, 28 de abril 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000005-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO LUIZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL OSWALDO SILVA E ROCHA OAB - RS103059 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000005-77.2018.8.11.0006 Vistos. O exequente, devidamente 

intimado a requerer o que entender de direito, quedou-se inerte. Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo, determinando o arquivamento após o trânsito em 

julgado. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005273-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005273-78.2019.8.11.0006 Vistos. O autor, devidamente 

intimado a justificar a ausência em audiência de conciliação, quedou-se 

inerte. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8020044-78.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON VITOR MODESTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8020044-78.2015.8.11.0006. EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A 

EXEQUENTE: CLEYTON VITOR MODESTO Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. A parte autora foi 

intimada para apresentar cálculo atualizado (ID 26713936), contudo, 

quedou-se inerte. Assim, cabe a parte autora dar continuidade do 

processo, ao que outra alternativa não resta a não ser a extinção do feito. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso III, CPC/2015. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 ambos da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 
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HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001954-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR TAQUES 53764250100 (EXEQUENTE)

PAULO CEZAR TAQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DO CARMO RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001954-39.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: PAULO CEZAR TAQUES, 

PAULO CEZAR TAQUES 53764250100 EXECUTADO: MARCELO DO 

CARMO RIBEIRO DA SILVA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. A parte autora foi intimada para 

dar andamentos aos autos (ID 23352448), contudo, quedou-se inerte. 

Assim, cabe a parte autora dar continuidade do processo, ao que outra 

alternativa não resta a não ser a extinção do feito. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso III, CPC/2015. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos arts. 54 e 55 ambos da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003681-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003681-33.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ARNALDO VIEIRA 

REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. A parte autora foi 

intimada para juntar aos autos extrato legível (ID 15115798), contudo, 

quedou-se inerte. Assim, cabe a parte autora dar continuidade do 

processo, ao que outra alternativa não resta a não ser a extinção do feito. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso III, CPC/2015. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 ambos da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006834-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIELE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006834-11.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GEISIELE TEIXEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. A parte autora foi intimada para dar 

juntar aos autos extrato legível (ID 15521718), contudo, quedou-se inerte. 

Assim, cabe a parte autora dar continuidade do processo, ao que outra 

alternativa não resta a não ser a extinção do feito. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso III, CPC/2015. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos arts. 54 e 55 ambos da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007157-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA CAMPOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007157-16.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: MILTON CHAVES LIRA 

EXECUTADO: ELISANGELA CAMPOS DE ALMEIDA Vistos. O autor, 

devidamente intimado a indicar o endereço atual da Requerida, quedou-se 

inerte ID (27083151). Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o 

arquivamento após o trânsito em julgado. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004342-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004342-46.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SANDRA APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A autora, devidamente intimada 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos ou requerer o que 

entender de direito ID (26655749), quedou-se inerte. Ante o exposto, nos 

termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011877-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON DE ALMEIDA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI JESUS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011877-38.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EDERSON DE ALMEIDA 

CINTRA REQUERIDO: EDNEI JESUS DA SILVA Vistos. O autor, 

devidamente intimado para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

endereço atualizado do Requerido ID (21269037), quedou-se inerte. Ante 

o exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo, determinando o arquivamento após o trânsito em 

julgado. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005159-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CANDELARIA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005159-13.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SOLANGE CANDELARIA 

BARBOSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. A autora, 

devidamente intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

autos comprovante de residência em seu nome ID (11214725), quedou-se 

inerte. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004300-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERECE ERLEN BATISTA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004300-94.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ERECE ERLEN BATISTA 

LOPES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A autora, devidamente intimada 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo ID (11299433), quedou-se inerte. Ante o exposto, nos termos do 

art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, 

determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000749-72.2018.8.11.0006 Vistos. A parte autora intimada a 

apresentar o endereço do Requerido, quedou-se inerte. Ante o exposto, 

nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006787-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SPORTS NUTRI INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SIBIN DELCARO OAB - SP324619 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BACELLAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006787-03.2018.8.11.0006 Vistos. A parte autora intimada a 

apresentar o endereço do Requerido, quedou-se inerte. Ante o exposto, 

nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006074-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006074-62.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALEXANDRA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, AYMORE Vistos, etc. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

A parte autora foi intimada para juntar aos autos endereço atualizado do 

requerido (ID 18150772 ), contudo, quedou-se inerte. Assim, cabe a parte 

autora dar continuidade do processo, ao que outra alternativa não resta a 

não ser a extinção do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

CPC/2015. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

arts. 54 e 55 ambos da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005058-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO NIECZAY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005058-73.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: SERGIO NIECZAY EXECUTADO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. No caso, a 

parte exequente informou que os valores da condenação, bem como o 

alvará expedido em favor do exeuqente (ID 20897531). Disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando com a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o cumprimento da obrigação. Isto Posto, nos termos dos 

artigos 924, inciso I, e 925, todos do CPC, JULGANDO EXTINTO o feito, 

com apreciação de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005408-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005408-27.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA EXECUTADO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. No caso, a parte executada informou que os valores da 

condenação foram quitados, bem como o alvará foi expedido em favor do 

exequente (ID 20825988). Disciplina o art. 924, II do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando com a satisfação da 

obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

cumprimento da obrigação. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, inciso I, 

e 925, todos do CPC, JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001282-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENDERSON TAMAS ORTIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 87 de 841



1001282-31.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: ENDERSON TAMAS ORTIZ 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. No 

caso, a parte executada informou que os valores da condenação foram 

quitados, bem como o alvará foi expedido em favor da parte exequente (ID 

20865042 ). Disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando com a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o cumprimento da 

obrigação. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, inciso I, e 925, todos do 

CPC, JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas 

e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Sentença Publicada no PJE. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002078-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

INDIARA VALERIA BATISTA VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002078-22.2018.8.11.0006 Vistos etc., Infere-se dos autos a 

satisfação da obrigação, tendo sido expedido alvará de levantamento do 

valor da condenação. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. Ante o exposto, declaro extinta a presente execução de 

sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Arquivem-se. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012692-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT9791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8012692-69.2015.8.11.0006 Vistos etc., Infere-se dos autos a 

satisfação da obrigação, tendo sido expedido alvará de levantamento do 

valor da condenação. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. Ante o exposto, declaro extinta a presente execução de 

sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Arquivem-se. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001284-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON CARDOSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001284-98.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: EDELSON CARDOSO DA SILVA 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., O Requerente no ID 

21184454 informa a satisfação da obrigação. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. Ante o exposto, declaro extinta a 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Arquivem-se. P. I. Dione Maikon 

Quintão da Silva Juz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000518-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000518-45.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: JOSE GOMES DO NASCIMENTO 

EXECUTADO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Extrai-se dos autos que houve 

pagamento integral da obrigação, conforme alvará expedido no ID 

20505331. Assim, julgo e declaro extinta a presente execução de 

sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINDA LIMA CAMPOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SAEC - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR OAB - MT20805/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000034-98.2016.8.11.0006. TESTEMUNHA: AVELINDA LIMA CAMPOS 

TESTEMUNHA: SAEC - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES 

VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais. Extrai-se dos autos que houve pagamento integral da 

obrigação, conforme alvará expedido no ID 31022483. Assim, julgo e 

declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 

924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005841-94.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GONCALVES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005841-94.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LETICIA GONCALVES DE 

MATOS REQUERIDO: AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Dispenso o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida 

proposta por LETICIA GONÇALVES DE MATOS PACHECO em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO. Diz, em síntese, que encontrou pendências 

em seu CPF no valor de R$ 1730,15 (mil e setecentos e trinta reais e 

quinze centavos) e ao verificar a origem descobriu que eram débitos de 

IPVA relativos a motocicleta Honda FAZER, placa OAP, 6506, no valor de 

R$1730,15 (mil e setecentos e trinta reais e quinze centavos) dos anos 

2015, 2016, 2017 e 2018, contudo, o referido veículo foi dado como 

perdido em favor da União dos autos do processo criminal n. nº 

17.2014.811.006, sentenciado em 22 de outubro de 2014, motivo pelo qual 

requer a baixa no veículo e nos débitos, bem como indenização por danos 

morais. Em contestação a parte reclamada suscita preliminar de 

ilegitimidade passiva, bem como informa que a cobrança é devida. A 

liminar foi deferida. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RECLAMADOS Deixo 

de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, 

vez que este é o responsável do imposto sobre veículo automotor, tendo, 

inclusive, inscrito os débitos em dívida ativa. Pois bem. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Em 

atenta análise das verifico no senteça criminal ID 24678024 que foi dado 

perdimento do veículo motocicleta Honda FAZER, placa OAP 6506 em 

favor da União. Desta forma, a parte autora tem direito a ter o veículo 

retirado de seu nome sendo este registrado em favor da União, bem como 

ter a baixa de todos os débitos do veículo objeto da lide desde a data da 

sentença de perdimento do bem. Quanto ao pedido de indenização por 

danos morais este restam improcedente, pois em que pese a parte autora 

informe que foi inscrita no cadastro de proteção ao crédito não trouxe o 

referido extrato aos autos, ao que já é entendimento pacífico de que a 

simples cobrança sem maiores consequências não é passível de 

indenização por danos morais. Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, RATIFICO a liminar deferida e julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) DETERMINAR que o 

requerido realize a transferência do veículo do nome da parte autora em 

favor da União, nos termos da sentença criminal constante nos autos; b) 

DECLARAR a inexistência dos débitos de IPVA, Licenciamento e seguro 

desde 22 de outubro de 2014, data da sentença de perdimento do bem; c) 

DETERMINAR que a parte reclamada realize a baixa de todos os débitos 

em nome da parte autora referente ao veículo objeto da lide desde 22 de 

outubro de 2014. Processo não sujeito ao reexame necessário de 

sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004641-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MERY ESTEFANE DA SILVA ENDLICH DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004641-23.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MERY ESTEFANE DA SILVA 

ENDLICH DE OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por MERY 

ESTEFANE DA SILVA ENDLICH DE OLIVEIRA, contra o MUNICÍPIO DE 

CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do adicional de insalubridade, 

sob o fundamento de que o autor exerce a função de técnica em 

enfermagem, estando exposto diariamente a risco de contágio por agentes 

biológicos e doenças infectocontagiosas. REJEITO o pedido de CONEXÃO 

da parte Requerente, para reunião deste e outros processos que tramitam 

neste juízo, contra o mesmo réu, com os mesmos objetos processuais 

(pedido e causa de pedir), sob o fundamento de que uma decisão “una”, 

prestigiaria a economia processual e evitaria decisões conflitantes. 

Entretanto, não vislumbro qualquer risco de decisões que possam ensejar 

conflitos e inseguridade jurídica. Ademais, a reunião dos processos por 

conexão é uma faculdade atribuída ao julgador, visto que o artigo 105 do 

Código de Processo Civil (CPC) concede ao magistrado uma margem de 

discricionariedade, para avaliar a intensidade da conexão e o grau de 

risco da ocorrência de decisões contraditórias. Assim sendo, o 

reconhecimento da conexão é uma faculdade do magistrado e não uma 

obrigatoriedade e desta forma, vem reconhecendo os egrégios tribunais 

de nosso país: "LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA N.º 211 DESTA CORTE. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE 

CONEXÃO. SÚMULA 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

DEFERIMENTO ATRELADO AO EXAME PERCUCIENTE DO JULGADOR. 1. A 

alegação de ofensa à coisa julgada não restou debatida e decidida pelo 

Tribunal a quo, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, 

incidindo o disposto no enunciado n.º 211 da Súmula desta Corte. 2. O 

Tribunal de origem, com base nas circunstâncias fáticas da causa, 

concluiu que não restaram comprovados os requisitos necessários à 
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caracterização da conexão, e, portanto, a inversão do julgado atrai o 

óbice da Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A reunião dos 

processos não se constitui dever do magistrado, mas sim faculdade, na 

medida em que a ele cabe gerenciar a marcha processual, deliberando 

pela conveniência, ou não, de processamento simultâneo das ações, à luz 

dos objetivos da conexão. 4. Agravo regimental desprovido". (AgRg no Ag 

1.150.570/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

17/09/2009, DJe 13/10/2009). O Requerido apresentou contestação 

argumentando inexistência de previsão legal quanto ao pedido do autor. 

Em análise aos autos, entendo que é caso de procedência do pedido. No 

tocante ao direito do adicional de remuneração às atividades insalubres 

previsto expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 

1988, trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, 

indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e 

regulamente a sua aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, 

em âmbito municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o 

direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade 

exponha o servidor a risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que 

trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias 

tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou 

neutralização da insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medidas que 

conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de 

tolerância. II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública 

Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, 

que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de 

tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas 

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a 

percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 

20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de 

acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em 

interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na 

ausência de legislação local específica que complemente a respectiva 

norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva 

lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e 

Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a 

Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, especificamente 

o seu anexo nº 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional 

de insalubridade, conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

INSALUBRES (...) 15.2 O exercício de trabalho em condições de 

insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da 

região, equivalente a: (...) 15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade 

de grau médio; (...)” “ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, 

de 12 de novembro de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das 

atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 

caracterizada pela avaliação qualitativa. (...) Trabalhos e operações em 

contato permanente com pacientes, animais ou com material 

infecto-contagiante, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 

ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que 

tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de 

uso desses pacientes, não previamente esterilizados); (...)” Do laudo 

pericial acostado no ID 21037599, resta caracterizada a insalubridade em 

grau médio (20%) pela exposição da parte autora a risco biológico de 

forma habitual e permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial 

como insalubre o ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados 

pela parte autora, bem como estando enquadradas e configuradas como 

insalubres de grau médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, 

é de se reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à 

parte enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. 

Assim também, deve o Município ser obrigado a fornecer os equipamentos 

de proteção individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia 

para o resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá 

ser suspenso. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. 01. Comprovado que as atividades habituais do 

servidor são nocivas à saúde, tem ele direito ao adicional de insalubridade 

nos termos da legislação do ente federado a que se encontrar vinculado. 

02. Não prevendo a lei a incorporação aos vencimentos do servidor, o 

adicional de insalubridade é devido enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde. O pagamento poderá ser suspenso, entre 

outras situações, quando comprovados o uso de equipamento de 

proteção individual e a sua eficácia para o resguardo da saúde do 

servidor. (TJ-SC - Apelação Cível AC 20120115580 SC 2012.011558-0 

(Acórdão), Data de publicação: 27/08/2012). Quanto ao termo inicial do 

pagamento, este deve ocorrer da data de elaboração do laudo pericial, 

conforme entendimento sedimentado pelo TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PLEITO 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL - 

PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A 

INSALUBRIDADE - TERMO INICIAL - DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - APELO DESPROVIDO - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. [...]Após análise empírica, se o 

laudo pericial não dá margens para dúvidas acerca da necessidade 

concreta da inclusão do adicional de insalubridade de grau médio nos 

vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal confere, 

expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em determinada 

situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do mesmo.2 – 

{...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ 

entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado 

ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão 

submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, 

devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em 

épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial 

atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).4. Recurso 

d e s p r o v i d o . 5 .  S e n t e n ç a  p a r c i a l m e n t e  r e t i f i c a d a .  ( N . U 

0011649-44.2012.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Isso posto, e por tudo mais que 

nos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro 

no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 

94/2011 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base da 

servidora desde a data de elaboração do laudo técnico até enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde; b) Os valores 

pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação 

de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; c) Deixo de condenar em 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95; d) Processo não sujeito ao reexame necessário de 

sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; e) Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004515-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA SILVA LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004515-02.2019.8.11.0006. INTERESSADO: SOLANGE DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Ação de Obrigação de não 

fazer cumulada com repetição de indébito proposta por SOLANGE DA 

SILVA LIMA em face de MTPREV. Diz, em síntese, que é servidor pública 

estadual e que a requerida vem descontando indevidamente contribuição 

previdenciária incidente sobre o de adicionais remuneratórios eventuais, 

contudo, os descontos são indevidos visto que não se incorporam à 

aposentadoria conforme entendimento do STF. A parte reclamada 

contesta alegando que a lei estadual prevê o desconto previdenciário 

sobre toda a remuneração do servidor, bem como deve ser aplicado o 

distinguishing ao caso concreto, pois no tema 163 o STF não se 

posicionou sobre o desconto na esfera estadual. Pois bem. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a 

parte autora. Isso porque o Supremo Tribunal Federal analisando a 

demanda repetitiva (tema 163) fixou a tese que de não incide contribuição 

previdenciária sobre verbas remuneratórias que não se incorporam ao 

benefício previdenciário do servidor, senão vejamos: EMENTA Direito 

previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime 

próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições 

previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O 

regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se 

pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores 

sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. 

A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa 

claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição 

previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 

“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as 

verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão 

contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição 

previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo 

ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade 

para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do 

tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão 

geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso 

extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 

Decisão Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava 

parcial provimento ao recurso, no que foi acompanhado pela Ministra Rosa 

Weber, e o voto do Ministro Teori Zavascki, que lhe negava provimento, 

pediu vista dos autos o Ministro Luiz Fux. Falaram, pela recorrente, o Dr. 

Robson Maia Lins, OAB/SP 208576, e, pela União, o Dr. Fabrício Sarmanho 

de Albuquerque, Procurador da Fazenda Nacional. Presidência do Ministro 

Ricardo Lewandowski. Plenário, 04.03.2015. Decisão: Após o voto-vista 

do Ministro Luiz Fux, dando parcial provimento ao recurso, e o voto do 

Ministro Dias Toffoli, negando-lhe provimento, pediu vista dos autos a 

Ministra Cármen Lúcia. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de 

Mello. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 27.05.2015. 

Decisão: Após os votos dos Ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin e 

Ricardo Lewandowski, que acompanhavam o Relator, dando parcial 

provimento ao recurso, e o voto do Ministro Marco Aurélio, negando-lhe 

provimento, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência da Ministra Cármen 

Lúcia. Plenário, 16.11.2016. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o 

tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso 

extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, 

nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias 

Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por 

maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. 

Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori 

Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 

11.10.2018. Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. Tese 

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, 

serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 

(RE 593068 / SC - SANTA CATARINA RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 11/10/2018 Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno Publicação) (grifei e sublinhei). Assim, tendo a 

tese sido fixada em julgamento de demanda repetitiva não cabe à 

aplicação do distinguishing, pois, trata-se de teses idênticas à fixada pelo 

STF a serem aplicados em todos os casos semelhantes, bem como a parte 

requerida não demonstrou as razões da distinção entre os casos, motivo 

pelo qual os pedidos são procedentes. Diante de todo o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO PROCEDENTE os pedidos 

da parte autora para: a) DETERMINAR que a parte requerida se abstenha 

de realizar os descontos previdenciários sobre a verba verbas de caráter 

indenizatório e eventual; b) CONDENAR a parte reclamada à restituição 

dos valores descontados indevidamente dos últimos 5 anos, na forma 

simples por ausência de má fé, correção monetária pelo IPCA-E e juros de 

1% a partir da citação. Sem custas e sem honorários advocatícios. 

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011513-03.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA LADEIA SEGATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT5266-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011513-03.2015.8.11.0006. REQUERENTE: SONIA MARIA LADEIA 

SEGATTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS, ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE URV 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ESPECÍFICA 

proposta por SONIA MARIA LADEIA SEGATTO em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, sob o fundamento, em síntese, de que faz jus à 

diferença acarretada pela não observância dos ditames da Lei nº. 

8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus vencimentos por ser 

servidora pública estadual fazendo jus à incorporação do percentual de 

perda salarial de 11,98% decorrente da defasagem verificada entre a data 
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da elaboração da folha e o efetivo pagamento. Nesse contexto, pugna 

pela condenação do requerido no dever de incorporar definitivamente em 

sua folha de pagamento o percentual de 11,98% e o pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação. É a síntese necessária. 

Decido. Dispõe a Súmula 10 da Turma Única Recursal do TJMT: SÚMULA 

10: Os servidores públicos do Poder executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. Ainda, colaciono aos autos 

precedente da TRU/MT: EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA 

PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO 

REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – PLEITO DE 

RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE 

DIFERENÇAS SALARIAIS A RECEBER – DIREITO DEVIDAMENTE 

IMPLEMENTADO – ENTENDIMENTO SUMULADO – SÚMULA 10 DA TRU – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O marco inicial do prazo 

prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) 

anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a 

carreira do servidor. Não há nulidade sem que tenha havido prejuízo à 

parte que a invoca. Se a decretação da revelia ocorreu, porém o 

magistrado deixa de aplicar seus efeitos, julgando o mérito de forma 

fundamentada, inexiste prejuízo. É o princípio da “pas de nulittè sanz 

grief”. Comprovado que as perdas salariais já foram recompostas pelas 

Leis nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994, que tinham objetivo específico de 

recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão 

de Cruzeiros Reais para URV, inexiste diferença a ser recebida. A Turma 

Recursal Única, sobre a referida temática, editou a Súmula nº 10: “Os 

servidores do Poder Executivo Estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor, ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/9/1994.”. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 

0001286-32.2013.8.11.0048, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019) 

Assim, nos termos do artigo 332, inciso IV c/c parágrafo 1º, julgo 

liminarmente improcedente o pleito autoral: Art. 332. Nas causas que 

dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, 

julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: (...) IV - 

enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. § 1º O juiz 

também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, 

desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 332, inciso IV c/c parágrafo 1º julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, 

CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz 

Leigo Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006020-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA REGINA GARCIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006020-28.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GLORIA REGINA GARCIA 

FERREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Dispenso o 

relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade proposta por GLORIA 

REGINA GARCIA FERREIRA em face de FRANCIS MARIS CRUZ. Diz, em 

síntese, que é servidora pública nomeada após aprovação em concurso 

público para o cargo de Auxiliar Administrativo, estando, desde sua 

nomeação, em 17/02/1987, lotada na Pronto Atendimento Médico – PAM, 

bem como após estudos das condições ambientais de exposição dos 

funcionários o Laudo Técnico concluiu que a o auxiliar administrativo que 

presta seus serviços para a Secretaria de Saúde está exposto a Risco 

Biológico, tendo, portando direito à insalubridade de grau médio, 

correspondente a 20% (vinte por cento), motivo requer o reconhecimento 

do direito ao adicional de insalubridade 20% sobre seu salário desde o 

momento da posse. O requerido contestou alegando ausência de norma 

local prevendo a concessão do referido adicional de insalubridade. Pois 

bem. Em análise aos autos, entendo que é caso de procedência do pedido. 

No tocante ao direito do adicional de remuneração às atividades insalubres 

previsto expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 

1988, trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, 

indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e 

regulamente a sua aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, 

em âmbito municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o 

direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade 

exponha o servidor a risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que 

trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias 

tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou 

neutralização da insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medidas que 

conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de 

tolerância. II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública 

Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, 

que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de 

tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas 

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a 

percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 

20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de 

acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em 

interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na 

ausência de legislação local específica que complemente a respectiva 

norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva 

lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e 

Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a 

Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, especificamente 

o seu anexo nº 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional 

de insalubridade, conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

INSALUBRES (...) 15.2 O exercício de trabalho em condições de 

insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da 

região, equivalente a: (...) 15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade 

de grau médio; (...)” “ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, 

de 12 de novembro de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das 

atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 

caracterizada pela avaliação qualitativa. (...) Trabalhos e operações em 

contato permanente com pacientes, animais ou com material 

infecto-contagiante, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 

ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que 

tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de 

uso desses pacientes, não previamente esterilizados); (...)” Do laudo 

pericial acostado ao ID 25176581, resta caracterizada a insalubridade em 

grau médio (20%) pela exposição da parte autora a risco biológico de 

forma habitual e permanente. Desse modo, concluindo o laudo como 

insalubre o ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados pela 

parte autora, bem como estando enquadradas e configuradas como 

insalubres de grau médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, 

é de se reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à 

parte enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. 

Assim também, deve o Município ser obrigado a fornecer os equipamentos 

de proteção individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia 

para o resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá 
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ser suspenso. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. 01. Comprovado que as atividades habituais do 

servidor são nocivas à saúde, tem ele direito ao adicional de insalubridade 

nos termos da legislação do ente federado a que se encontrar vinculado. 

02. Não prevendo a lei a incorporação aos vencimentos do servidor, o 

adicional de insalubridade é devido enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde. O pagamento poderá ser suspenso, entre 

outras situações, quando comprovados o uso de equipamento de 

proteção individual e a sua eficácia para o resguardo da saúde do 

servidor. (TJ-SC - Apelação Cível AC 20120115580 SC 2012.011558-0 

(Acórdão), Data de publicação: 27/08/2012). Isso posto, e por tudo mais 

que nos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 

487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 94/2011 

para: a) CONDENAR o Município de Cáceres –MT a pagar o adicional de 

insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do 

servidor, incorporando à sua remuneração; b) CONDENAR ao pagamento 

retroativo, excluído o período alcançado pela prescrição quinquenal, até 

enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, bem 

como os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na 

forma da modulação de efeitos das ADI 4.425/DF e 4.357/DF. Processo 

não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I 

do CPC/15; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006252-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006252-40.2019.8.11.0006. INTERESSADO: LUIZ ANTONIO DA COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de 

Ação de repetição de indébito Previdenciário proposta por LUIZ ANTONIO 

DA COSTA em face de ESTADO DE MATO GROSSO. Diz, em síntese, que 

é servidor público estadual e que o requerido vem descontando 

indevidamente contribuição previdenciária incidente sobre, adicional de 

plantão, adicional de insalubridade e adicional noturno, contudo, os 

descontos são indevidos visto que não se incorporam à aposentadoria 

conforme entendimento do STF. A parte reclamada contesta alegando que 

a lei estadual prevê o desconto previdenciário sobre toda a remuneração 

do servidor, bem como deve ser aplicado o distinguishing ao caso 

concreto, pois no tema 163 o STF não se posicionou sobre o desconto na 

esfera estadual. Aduz ainda, que a Lei Complementar que criou o 

MT-PREV definiu sua competência, tanto na gestão dos recursos, quanto 

a arrecadação deles. Assim, o Estado de Mato Grosso só pode 

responsabilizado pelos aludidos descontos, até a data de janeiro de 2015. 

Pois a partir desta data, à autarquia seria responsável tanto pelos 

descontos, como também sob futuras demandas judiciais. Vejamos o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre o tema em 

questão: Recurso Inominado: 1000270-84.2017.8.11.0048- PJe Origem: 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE JUSCIMEIRA/MT 

Recorrente: SYDINEI FRANCO DE OLIVEIRA Recorrido: ESTADO DE MATO 

GROSSO Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data 

do Julgamento: 27/07/2018 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

SOBRE GRATIFICAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO. 

SERVIDOR PÚLICO ATIVO. professor. regime de dedicação exclusiva. 

verba não habitual. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DO C. STJ. AUTONOMIA 

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ENTE AUTÁRQUICO. AUSÊNCIA DE 

PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA 

RESPONDER PELOS DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS PELO 

MT-PREV. ilegitimidade passiva reconhecida de ofício, com relação aos 

descontos posteriores a 2015. sentença reformada. RECURSO 

CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o 

Recorrente SYDINEI FRANCO DE OLIVEIRA aduz o seguinte: a) que é 

servidor público do Estado de Mato Grosso, no cargo de Técnico 

Administrativo Educação Profissionalizado; b) que por exercer a função 

de dedicação exclusiva de Secretário de Escola, recebe, somado ao seu 

subsídio, uma gratificação propter laborem, designada de 

FDE.SECRET.ESC/PEB (função de dedicação exclusiva - secretário); c) 

que não obstante este percentual não integrar o futuro cálculo para a sua 

aposentadoria, o Recorrido ESTADO DE MATO, de maneira arbitrária e 

ilegal, está realizando desconto previdenciário sobre este valor; d) por tal 

razão, postula pela condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação 

de fazer consistente na suspensão dos descontos previdenciários sobre 

a gratificação denominada FDE - FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, 

definida no § 1.° do artigo 39 da LC 50/1998, bem como a devolução de 

todos os valores descontados indevidamente durante o período de 2012 a 

2017. 2. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela 

transitória (não habitual) percebida em decorrência do exercício de cargo 

temporário, já que não mais incorporadas à remuneração dos servidores 

para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, nos termos da Lei 

n.º 9.783/99. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 

962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 10.6.2011). 3. Portanto, faz jus o Recorrente à 

restituição dos valores cobrados indevidamente a título de contribuição 

previdenciária. 4. Todavia, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso 

deve ser limitada até dezembro de 2014. Isso porque a partir de janeiro de 

2015 a arrecadação e cobrança das contribuições previdenciárias de 

todos os servidores do Estado de Mato Grosso passou a ser atribuição do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT-PREV, autarquia estadual criada pela 

Lei Complementar Estadual n.º 560, que possui autonomia administrativa e 

financeira. Eis o teor do art. 2.º da LC 560: “A MTPREV, na qualidade de 

Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado 

de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência: (...) I - I - a gestão do 

Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos 

estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado 

de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de 

Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do 

Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos; (...) IV - a 

arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao 

custeio do RPPS/MT;” 5. A caracterização da autarquia como pessoa 

jurídica importa a ausência de identidade subjetiva em face da 

Administração direta. Isso porque a autarquia é titular de direitos e 

deveres em nome próprio, possuindo um patrimônio próprio. Portanto, 

possuindo autonomia administrativa, econômica e financeira, responde por 

suas ações e omissões. Em consequência, as contribuições ilegais 

efetuadas pela autarquia - posteriores a dez/2014 - é de responsabilidade 

da própria MT-PREV. Somente depois de exaurido o patrimônio da 

autarquia é que responde o Estado subsidiariamente (e não 

solidariamente) pelos prejuízos que aquela tenha causado a outrem, como 

leciona Celso Antônio Bandeira de Mello: “Por ser sujeito de direitos, a 

autarquia, como se disse, responde pelos próprios atos. Apenas no caso 

de exaustão de seus recursos é que irromperá responsabilidade do 

Estado; responsabilidade subsidiária, portanto. Esta se justifica, então, 

pelo fato de que, se alguém foi lesado por criatura que não tem mais como 

responder por isto, quem a criou outorgando-lhe poderes pertinentes a si 

próprio, propiciando nisto a conduta gravosa reparável, não pode 

eximir-se de tais consequências". (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. 

Curso de direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 166.) 
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6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(N.U 1000270-84.2017.8.11.0048, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, 

Publicado no DJE 30/07/2018). Desta forma, é inexpugnável a preliminar de 

ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, sobre os descontos realizados 

após janeiro de 2015, ficando delimitado assim, o marco sobre a 

responsabilidade do Estado no presente caso. Pois bem. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a 

parte autora. Isso porque o Supremo Tribunal Federal analisando a 

demanda repetitiva (tema 163) fixou a tese que de não incide contribuição 

previdenciária sobre verbas remuneratórias que não se incorporam ao 

benefício previdenciário do servidor, senão vejamos: EMENTA Direito 

previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime 

próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições 

previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O 

regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se 

pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores 

sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. 

A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa 

claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição 

previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 

“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as 

verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão 

contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição 

previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo 

ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade 

para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do 

tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão 

geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso 

extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 

Decisão Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava 

parcial provimento ao recurso, no que foi acompanhado pela Ministra Rosa 

Weber, e o voto do Ministro Teori Zavascki, que lhe negava provimento, 

pediu vista dos autos o Ministro Luiz Fux. Falaram, pela recorrente, o Dr. 

Robson Maia Lins, OAB/SP 208576, e, pela União, o Dr. Fabrício Sarmanho 

de Albuquerque, Procurador da Fazenda Nacional. Presidência do Ministro 

Ricardo Lewandowski. Plenário, 04.03.2015. Decisão: Após o voto-vista 

do Ministro Luiz Fux, dando parcial provimento ao recurso, e o voto do 

Ministro Dias Toffoli, negando-lhe provimento, pediu vista dos autos a 

Ministra Cármen Lúcia. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de 

Mello. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 27.05.2015. 

Decisão: Após os votos dos Ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin e 

Ricardo Lewandowski, que acompanhavam o Relator, dando parcial 

provimento ao recurso, e o voto do Ministro Marco Aurélio, negando-lhe 

provimento, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência da Ministra Cármen 

Lúcia. Plenário, 16.11.2016. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o 

tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso 

extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, 

nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias 

Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por 

maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. 

Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori 

Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 

11.10.2018. Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. Tese 

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, 

serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 

(RE 593068 / SC - SANTA CATARINA RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 11/10/2018 Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno Publicação) (grifei e sublinhei). Assim, tendo a 

tese sido fixada em julgamento de demanda repetitiva não cabe à 

aplicação do distinguishing, pois, trata-se de teses idênticas à fixada pelo 

STF a serem aplicados em todos os casos semelhantes, bem como a parte 

requerida não demonstrou as razões da distinção entre os casos, motivo 

pelo qual os pedidos são procedentes. Diante de todo o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da parte autora para: A) CONDENAR o Estado 

de Mato Grosso à restituição dos valores descontados indevidamente 

sobre as parcelas de adicional de plantão, adicional de insalubridade e 

adicional noturno, efetuados até a data de Janeiro de 2015, na forma 

simples por ausência de má-fé, correção monetária pelo IPCA-E e juros de 

1% a partir da citação. Sem custas e sem honorários advocatícios. 

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011369-29.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO APARECIDO NUNES SIMAO (EXEQUENTE)

ANGELA STEFANI ROCHA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT14222-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT18305/O (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011369-29.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: ANGELA STEFANI ROCHA 

GARCIA, TIAGO APARECIDO NUNES SIMAO EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença e 

consta nos autos impugnação ao cumprimento de sentença pelo 

executado. Ainda, verifico no ID 26453628 que a parte exequente 

concordou com os termos da referida impugnação e com os valores 

apresentados. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, inciso I, e 925, 

todos do CPC, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença e extinto o feito com apreciação de mérito. Atente a Secretaria 

para o disposto no §3º, do art. 450 da CNGC: “...§ 3º O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação. ...” Expeça-se o RPV. 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 
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sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005352-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005352-91.2018.8.11.0006. INTERESSADO: SILVIA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispenso o relatório nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação para concessão de 

tutela provisória em carácter antecedente proposta por SILVIA SILVA em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO. Diz, em síntese, que sua genitora 

faleceu e deu-se início ao processo n. 2923-81.2012.811.0006, Código 

144917, que tramita na Primeira Vara Cível desta comarca de Cáceres/MT, 

neste processo houve divergência na avaliação dos imóveis visto que o 

Estado avaliou os imóveis em R$ 686.073,00 (seiscentos e oitenta e seis 

reais e setenta e três centavos), mas, na avaliação judicial o referido 

imóvel foi avaliado em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), 

tendo uma diferença de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais) 

sobre o qual o requerido está cobrando o ITCMD, vindo, inclusive, a 

protestar a CDA, motivo pelo qual requer a tutela provisória de suspensão 

do crédito tributário e do protesto até a decisão final. A parte reclamada 

contesta suscitando a inadequação do procedimento, visto que a parte 

autora está buscando tutela cautelar antecedente pra declarar a 

inexigibilidade dos débitos tributários que depende, inclusive, de caução, 

bem como ausência de interesse de agir e legalidade do protesto. Pois 

bem. Os pedidos da parte autora não merecem prosperar. Isso porque o 

procedimento de tutela antecipada em caráter antecedente não é 

compatível com o procedimento do juizado especial, conforme Enunciado 

do FONAJE 163, senão vejamos: ENUNCIADO 163 - Os procedimentos de 

tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista 

nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos 

Juizados Especiais (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Ademais, em 

nome da informalidade dos juizados especiais, e adequando o pedido da 

parte autora, vislumbro que esta não comprovou que a cobrança do ITCMD 

é indevida, estando o ente publico no exercicio de sua função. A 

possibilidade de distribuição dinâmica das provas, naquelas especiais 

circunstâncias, quais sejam, quando a alegação for verossímil 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente o ônus da prova, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos 

são improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005600-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE AMORIM BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005600-23.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EVERTON DE AMORIM 

BENEVIDES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por EVERTON DE AMORIM 

BENEVIDES em face do ESTADO DE MATO GROSSO PREVIDENCIA, 

alegando, em síntese, que é servidor público militar e foi transferido para a 

reserva remunerada. Informa que o autor possui como requisito legal para 

a transferência para a reserva remunerada, 30 anos de serviço. Ocorre 

que o autor permaneceu por tempo superior no serviço público fazendo 

jus a receber o abono de permanência, instituído pela EC 41/2003, artigo 

40, §19 da Constituição Federal. O Requerido, em contestação, sustenta 

ausência de previsão legal para pagamento do abono de permanência, 

bem como, ausência de prova de que o autor tenha preenchido os 

requisitos para tanto. É a síntese necessária. Decido. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Passo ao julgamento do 

mérito. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste ao autor. O abono de permanência perquirido 

pelos autores, encontra-se disciplinado no art. 40, § 19 da Constituição 

Federal, in verbis: Art. 40 (...) § 19. O servidor de que trata este artigo que 

tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária 

estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará 

jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição 

previdenciária até completar as exigências para aposentadoria 

compulsória contidas no § 1º, II. Para tanto, o servidor público fará jus a 

sua obtenção caso preencha dois distintos requisitos, sendo eles: (a) 

completar as exigências para aposentadoria voluntária; (b) permanecer 

em atividade. Pois bem. Da análise do dispositivo constitucional supra, é 

possível verificar que o abono de permanência prescinde de requerimento 

administrativo, bastando que o servidor preencha os requisitos para a 

aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade. Quanto aos 

requisitos para a aposentadoria voluntária, em que pese a Carta da 

República estabeleça, via de regra, o preenchimento cumulativo das 

exigências de (a) tempo de efetivo exercício no serviço público de 10 

(dez) anos e 05 (cinco) no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria; 

e aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta 

e cinco) anos de idade, se homem, observados o tempo de contribuição 

(art. 40, § 1º, III, “a” da CF), a própria Lex Mater prevê regras 

diferenciadas para determinados casos, dentre eles para os servidores 

que exerçam atividades de risco (art. 40, §4º- B da CF), como é o caso 

dos autos, em se tratando os autores de policiais militares. Sendo assim, 

ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato 

Grosso, na Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu: Art. 147 O 

militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada: I - com 

subsídio integral: a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) 

anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; b) 

se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de 

serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. II - com 

subsídio proporcional: a) se do sexo masculino, quando contar com 25 

(vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de 

efetivo serviço; b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) 

anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. 

Desta forma, uma vez que o autor demonstrou os requisitos para 

aposentadoria voluntária através das publicações do Diário Oficial quando 

da concessão de reserva remunerada o mesmo, faz jus ao pagamento do 

abono de permanência pleiteado. Diante de todo o exposto, com fulcro no 
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artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO PROCEDENTE os pedidos do autor 

para condenar o Requerido ao pagamento a título de abono de 

permanência, no valor de R$ 15.676,18 (quinze mil seiscentos e setenta e 

seis reais e dezoito centavos) Os valores deverão ser corrigidos 

monetariamente segundo o IPCA-E, desde o seu vencimento, com a 

incidência de juros moratórios aplicados à poupança, de 0,5% ao mês, de 

acordo com artigo 1º-F, da Lei nº. 9494/1997, desde o trânsito em julgado. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme 

Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 29 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002485-91.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINALDO INACIO PEREIRA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002485-91.2019.8.11.0006. INTERESSADO: ROSINALDO INACIO PEREIRA 

REQUERIDO: DETRAN/MT Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA proposta por ROSINALDO INACIO 

PEREIRA em desfavor de DETRAN-MT - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, que seu veículo foi recolhido 

ao pátio da CIRETRAN de Cáceres em razão do fato de não estar portando 

o CRLV o momento de abordagem policial durante uma blitz realizada no 

dia 02 de abril de 2019. Alega que não há débitos pendentes, motivo pelo 

qual argumenta que o recolhimento se revela irregular. Assim, pretende o 

Reclamante obter provimento jurisdicional que determine ao DETRAN-MT a 

restituição do bem. O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN-MT, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, uma 

vez que o autor não comprovou a propriedade do veículo, pois, o 

documento apresentado está em nome de terceiro e também inexiste nos 

autos qualquer contrato particular de compra e venda, que trouxesse 

supedâneo as alegações do autor. Não havendo provas nos autos quanto 

a propriedade do bem pelo autor, forçoso o reconhecimento da preliminar 

suscitada. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade ativa e, com amparo 

no Art. 485, VI do Código de Processo Civil, declaro extinta, sem resolução 

do mérito, a presente reclamação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003305-13.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARAUJO DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA OAB - MT0004210A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003305-13.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: MANOEL ARAUJO DE 

FIGUEIREDO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de 

Embargos à Execução com efeito suspensivo apresentada pelo BANCO 

DO BRASIL S/A, requerendo o reconhecimento da prescrição do título 

executivo do autor. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos à execução encontram 

guarida. No caso conforme demonstrado e informado pelo próprio autor a 

sentença ora executada teve seu trânsito em julgado no ano de 2007. 

Todavia, a propositura do cumprimento de sentença foi somente em 2019, 

ou seja, mais de 12 (doze) anos após o fato mencionado. Nesse 

compasso, é perceptível a prescrição baseada no Código Civil conforme 

inciso I, do §5º, do artigo 206. Art. 206. Prescreve: § 5 º Em cinco anos: I - 

a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 

público ou particular Nesta senda, reconheço a prescrição sobre a 

presente execução. No que tange ao pedido de condenação do 

embargado por litigância de má-fé, percebo não presente qualquer 

conduta temerária ou incidente manifestamente infundada de parte do 

Requerente, razão pela qual deixo de deferí-lo Diante exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão do Devedor, deduzida em sede de embargos à 

execução e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

ACOLHO o pedido da parte embargante de levantamento do valor 

depositado para interposição dos presentes embargos. Sentença 

publicada eletronicamente. Precluso o prazo recursal, ao arquivo. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO CÁCERES, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005110-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEY DA CRUZ BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005110-69.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RODNEY DA CRUZ BARROS 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por RODNEY DA 

CRUZ BARROS SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S/A. Diz, em 

síntese, que foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito 

no valor de R$191,91 (cento e noventa e um reais e noventa e um 

centavos), suposto contrato sob o nº 0263748133, com inclusão e 

disponibilização no SCPC dia 05/11/2016, contudo, desconhece o débito e 

não foi notificado. A parte reclamada contestou alegando de forma 

genérica que o débito é devido. Pois bem. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. A parte reclamada não trouxe documentos 

comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 
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ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$191,91 (cento e noventa e um reais e noventa e 

um centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo 

INPC a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006103-44.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANE DE SOUZA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006103-44.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CLEICIANE DE SOUZA 

CARDOSO REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de audiência de instrução 

e julgamento. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por CLEICIANE DE SOUZA CARDOSO em face de SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA. Diz, em síntese, que foi inscrita indevidamente no 

cadastro de proteção ao crédito no valor R$ 21,23 (vinte e um reais e vinte 

e três centavos), com inclusão ao órgão de proteção ao credor em 02 de 

março de 2019 e contrato n. 1516308045, contudo, desconhece o débito. 

A parte reclamada contesta alegando de forma genérica que o débito é 

devido. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Desnecessária a retificação do 

polo passivo para constar a empresa SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

LTDA, pois a parte reclamada pertence ao mesmo grupo econômico. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO Quanto à preliminar de 

incompetência territorial por ausência de comprovante de endereço em 

nome próprio, o inciso II do artigo 319 do NCPC prevê a necessidade de 

INDICAÇÃO, que a jurisprudência já assentou ser suficiente, do domicílio e 

residência da parte postulante na petição inicial, não sendo cogitada a 

obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples 

indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. Assim, 

demonstra-se que o comprovante de residência não é documento 

essencial à propositura da demanda, de forma a causar a extinção do 

feito, tendo em vista que não está prevista sua obrigatoriedade no art. 319 

do NCPC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO. ART. 557, § 

1º, DO CPC. Adoção de novo posicionamento. AGRAVO INTERNO 

PROVIDO EM RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. 

ESCORE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. O inciso II, 

do artigo282, do CPC, determina que basta a mera indicação do endereço 

da parte autora para recebimento da petição inicial, não sendo obrigatória 

a juntada do comprovante de residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (Agravo Nº 70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013) 

Recurso Inominado: 1001748-05.2018.8.11.0045 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE LUCAS DE RIO VERDE/MT Recorrente: PAULO DA 

SILVA CUNHA Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGISA S/A Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 26/09/2019 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO 

PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES 

AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de o 

comprovante de endereço encontrar-se em nome de terceiro, não obsta o 

julgamento do feito, haja vista a dinâmica do microssistema dos Juizados 

Especiais, que ampliou as hipóteses de fixação da competência, 

consoante disposição inserta no art. 4.º, da Lei 9.099/95, litteris: I - do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II- do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo.” 2. Ademais, o fato de o comprovante de endereço 

encontrar-se em nome de terceiro não obsta a comprovação da legítima 

contratação do serviço pela empresa Recorrida. Destarte, inadmissível a 

extinção do feito por ausência de juntada de comprovante de endereço em 

nome próprio. 3. Destarte, estando suficientemente instruído o feito, 

impõe-se o seu julgamento imediato, nos termos do art. 1.013, § 3.º, I, do 

CPC. 4. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula 

reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o 

seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao 

crédito. 5. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou 

de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas 

entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista 

que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida. 6. Contudo, 

após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade 

consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, o 

Recorrente se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se 

encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no 

local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela 

empresa Recorrente. 7. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas 

dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, 

por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa 

que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados 

pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto 

probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações 

autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos. 8. No caso sub 

examine, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a 

existência de uma UC (n.º 1032860) sob a titularidade do consumidor. Ora, 

tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o 

Recorrente comprovasse que no local que reside encontra-se instalada 

outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro. 9. 

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos 
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os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão 

urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, 

ora Recorrida, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de 

modo que o Recorrente, de algum modo, usufrui dos serviços prestados 

por esta requerida. 10. O fato é que, no presente caso, a empresa 

Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que o consumidor é titular 

de uma UC (n.º 1032860), e este, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal 

afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de 

energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da 

inexistência de relação jurídica firmada entre as partes. 11. Destarte, 

diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se 

como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na 

exordial. 12. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 13. 

Sentença reformada. 14. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1001748-05.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/09/2019, 

Publicado no DJE 02/10/2019) (g.s). Dessa forma, deixo de acolher a 

preliminar de falta de documento essencial por ausência de comprovante 

de endereço em nome próprio. Pois bem. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. A parte reclamada não trouxe documentos 

comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 21,23 (vinte e um reais e vinte e três centavos); 

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo 

dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004320-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES OAB - MT21188-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1004320-17.2019.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR promovida por MARCO ANTONIO DA 

SILVA LIMA em desfavor TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA e BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, alegando que adquiriu do primeiro 

Requerido, em 19.01.2019 um veículo Gol 1.0 GV, Total Flex, cor prata, 

ano/modelo 2009/2009, placa NLA-1754 1754, no valor de R$ 

19.590,00(dezenove mil, quinhentos e noventa reais), sendo que pagou ao 

primeiro requerido o valor de R$ 10.190,00(dez mil, cento e noventa reais) 

e financiou a quantia de R$ 9.400,00(nove mil e quatrocentos reais) com o 

segundo Requerido. Narra que ao buscar o veículo em Cuiabá, ao 

abastecê-lo foi surpreendido com o “papelão na boca do tanque”, o que 

imediato foi informado aos Requeridos, os quais, simplesmente alegaram 

que “era para secar em volta que tinha derramado”. Foi constatado neste 

mesmo dia que os faróis também não estavam funcionando. Prossegue 

relatando que no dia 21 de janeiro de 2019,o veículo começou a manifestar 

defeitos, especialmente no motor, que “estava meio afogando”, com o 4º 

cilindro sem compressão, constantemente apontava falhas, não 

apresentando ainda força e nem compressão, fazendo barulho estranho 

pela manhã E mais, apresentou, ainda, os seguintes problemas: Vidro 

dianteiro –botão não fecha; Limpador traseiro –não funciona; Trava 

elétrica –não funciona. Assim, o autor entrou em contato com o primeiro 

Requerido que, no dia 24.01.2019 levou o veículo para a oficina, tendo 

buscado o mesmo no dia 02.02.2019. Entretanto, percebeu que os 

problemas detectados anteriormente ainda persistiam, PRINCIPALMENTE 

NO MOTOR, que não apresentava força e possuía um barulho estranho 

que com o tempo só aumentava. Registra que passados mais de 30 dias 

sem solução do problema, o autor realizou reclamação junto ao PROCON, 

requerendo a rescisão contratual, contudo, a proposta do primeiro 

Requerido foi apenas de levar o veículo à oficina novamente ou fornecer 

outro veículo da mesma garagem. É a síntese necessária. Decido. 

Postergo a apreciação do pedido de concessão da Justiça Gratuita, nos 

termos do art.54, paragrafo único. Passo ao julgamento antecipado da lide, 

com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo requerido, 

uma vez que o autor busca a suspensão/rescisão do contrato de 

financiamento. Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial 

por necessidade de perícia técnica, pois, as provas produzidas são 

suficientes para o julgamento de mérito da demanda. Reporto-me à análise 

do mérito. Os fatos narrados na exordial tratam-se de relação de consumo 

e, desta forma, o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 
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seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Infere-se dos autos que o defeito foi 

constatado no dia da entrega do veículo e gradativamente, os demais 

defeitos, em período inferior a 30 dias da compra. Mesmo tratando-se de 

veículo usado, não é aceitável que o Requerido comercialize produtos 

defeituosos, sem qualquer ressalva ao adquirente. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. COMPRA DE 

VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. PROVA PERICIAL. 

DESNECESSIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. 

AUTOMÓVEL QUE APRESENTOU DEFEITO NO MOTOR CERCA DE UM MÊS 

APÓS A COMPRA. DEVER DE GARANTIA DE 12 MESES ASSUMIDO PELA 

RECORRENTE EM CONTRATO. REVELIA DA RECORRENTE. PRESUNÇÃO 

DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. DOCUMENTOS ACOSTADOS 

PELO AUTOR QUE COMPROVA O VALOR DO DANO, CONSISTENTE NO 

CUSTO DO CONSERTO DO MOTOR. AUSÊNCIA DE TRÊS ORÇAMENTOS 

QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. VALOR QUE NÃO SE 

MOSTRA EXCESSIVO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS 

FUNDAMENTOS. A preliminar de complexidade da causa, com a 

necessidade de produção de prova pericial, não vai acolhida porque a 

prova coligida é suficiente para o julgamento da demanda. A revelia da ré 

deve ser mantida, pois não compareceu à audiência de instrução e 

julgamento. A justificativa para não comparecimento não foi acolhida na 

origem, decisão que merece ser confirmada por seus fundamentos. 

Registro, ainda, que a revelia foi mantida pelo acórdão das fls. 89/90v., 

que meramente estabeleceu que o reconhecimento da revelia não afasta a 

necessidade de enfrentamento das questões suscitadas na resposta do 

réu. Com a revelia da ré, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo 

autor, especialmente o defeito no motor do veículo e a necessidade do seu 

conserto. Ainda, a recorrente assumiu no contrato a obrigação de garantia 

do veículo por 12 meses, "por seu bom estado e funcionamento". Assim, a 

requerida tem o dever de ressarcir o dano material sofrido pelo autor, 

consistente no valor do conserto do motor do veículo. A circunstância de 

não haver três orçamentos do conserto não afasta o dever de indenizar, 

sendo que o valor apontado no pedido, de R$ 4.000,00 é razoável para o 

reparo de motor fundido. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS. Recurso Cível 

Nº 71005899455, Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: 

Lucas Maltez Kachny, Julgado em 22/08/2016) Dessa forma, as provas 

carreadas aos autos trazem verossimilhanças às alegações da inicial, não 

tendo o requerido desincumbindo-se de seu ônus de, ao menos, 

demonstrar que o veículo estivesse em dia com as revisões. Embora se 

trate de veículo usado, os defeitos apresentados não se limitam ao 

desgaste natural, mas à componentes essenciais do veículo, cuja garantia 

deveria ser assegurada pela Requerida, que deveria ter revisado o 

automóvel antes da tradição. Desta forma, nos termos do artigo 18 §1º do 

CDC, o ressarcimento pelo primeiro Requerido do valor pago até o 

momento pelo veículo, incluindo as parcelas do contrato de financiamento, 

bem como a rescisão deste, é medida que se impõe. No que tange à 

instituição financeira, tenho que não deve ser atribuída a esta a 

responsabilidade pelos defeitos do produto, uma vez que não participou 

efetivamente da compra; apenas concedeu o contrato de financiamento. 

Todavia, como a mesma é titular do contrato de financiamento, não é crível 

reconhecer a ilegitimidade passiva da mesma nesta demanda, uma vez 

que só esta poderá rescindir o referido contrato. Também merece 

prosperar o pedido de danos morais formulado pela Reclamante. 

Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao 

consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. 

Contudo, na hipótese vertente, como se trata de indenização por DANOS 

MORAIS, eis que não se depreende qualquer dano material, basta à vítima 

demonstrar a existência de ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, 

de forma a influenciar negativamente em sua esfera íntima, além da 

normalidade. Nesse passo, verifica-se que a falha na prestação do 

serviço e o defeito apresentado no produto é fato suficiente a ensejar 

frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral 

pela dor e sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a 

questão em termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de 

dano moral como “qualquer sofrimento humano que não é causado por 

uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à 

sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, as suas 

afeições etc”. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). Subsiste, 

pois, o dever do Requerido indenizar a parte Autora, cabendo a este Juízo 

fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da ré e da exemplaridade. Neste 

quadrante, averbe-se que se entende devido o dano moral, que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido e também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte Autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses dos ofensores e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo: prudência e severidade. Sopesando 

tais critérios, tenho como razoável o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda 

como punição ao Reclamado. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do 

art. 487, I, CPC, para: a) Declarar a rescisão contratual do contrato de 

financiamento º 0162572903, devendo o Requerido TEX COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA restituir ao autor o valor das parcelas comprovadamente 

pagas com correção desde o desembolso pelo índice INPC e juros desde a 

citação válida; b) CONDENAR o Requerido TEX COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA à restituição do valor pago R$ 10.190,00(dez mil, cento e noventa 

reais), a título de danos materiais, valor este que deverá ser corrigido pelo 

INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 

1% ao mês desde a citação válida, mediante a entrega do veículo; c) 

CONDENAR o Requerido TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA a pagar a 

título de danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), acrescidos 

de juros pelo INPC , desde a citação (art. 405 e 406 CC) e correção 

monetária a partir dessa decisão (Súmula 362 STJ). Deixo de condenar em 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95; Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004076-88.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TEREZA DA SILVA E COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1004076-88.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

EVIDENCIA ajuizada por ANA TEREZA DA SILVA E COSTA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, alegando é servidora pública estadual 

pertencente à carreira da Polícia Judiciária Civil desde 29/12/1988, data em 

que se deu a publicação de sua nomeação para o cargo de agente policial. 

Narra que até a distribuição desta ação, a autora totaliza 26 anos, 6 

meses e 25 dias de serviço exclusivamente como policial no Estado, 

fazendo, pois, jus à aposentadoria especial integral, a qual foi negada 

administrativamente. O Estado, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva 

e, no mérito, sustenta que por previsão legal o cálculo de aposentadoria 

da autora deve ser realizado de acordo com a média contributiva. É o 
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relatório. Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção de 

outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Rejeito a preliminar arguida, pois, embora o MTPREV 

seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua 

atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe 

o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR 

MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – 

RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO 

DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – 

TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO 

DEMONSTRADOS -DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos 

termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de 

urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a 

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

processo. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma 

autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a 

entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, 

estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da 

Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de 

ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. (...) 

(N.U 1002685-24.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 

13/02/2020) Passo ao julgamento do mérito. O que há de relevante para o 

deslinde da demanda é se a autora tem ou não direito à aposentadoria 

integral. Pois bem. A Lei Complementar 51/1985 em seu artigo 1º, assim 

dispõe: Art.1º - O funcionário policial será aposentado: I - voluntariamente, 

com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que 

conte, pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza 

estritamente policial; II - compulsoriamente, com proventos proporcionais 

ao tempo de serviço, aos 65 anos (sessenta e cinco) anos de idade, 

qualquer que seja a natureza dos serviços prestados. Registro que a 

supracitada legislação foi recepcionada pela CF/88 por ocasião do 

julgamento da ADI 3817 pelo Supremo Tribunal Federal. O Pleno do Tribunal 

de Contas da União, visando uniformizar seu entendimento, tendo em vista 

a divergência de votos nas câmaras, proferiu o Acórdão 2.835/2010 

afastando a incidência da regra do § 3º do artigo 40 da Constituição 

Federal no cálculo das aposentadorias fundamentadas na Lei 

Complementar 51/1985, conforme a seguir reproduzido: ACÓRDÃO nº 

2.835/2010 – TCU - Plenário Acordam os Ministros do Tribunal de Contas 

da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas 

pelo redator, em: 9.1. tornar insubsistente o item 9.1.3 do Acórdão nº 

582/2009-TCUPlenário; 9.2. firmar os seguintes entendimentos: 9.2.1. a Lei 

Complementar nº 51/1985, recepcionada pela Constituição Federal de 

1988 e pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998, 41/2003 e 47/2005 - 

conforme reconhecido pelo TCU, mediante o Acórdão nº 

379/2009-Plenário, e pelo STF, por meio da ADI nº 3.817 -, estabelece os 

requisitos e os critérios diferenciados para a aposentadoria especial dos 

policiais, garantidos pelo § 4º do art. 40 da Constituição Federal, com a 

redação dada pela EC nº 47/2005, devendo ser entendidas como 

requisitos as condicionantes para a existência do direito, e compreendida 

como critério a forma de cálculo do valor devido; (grifei) 9.2.2. a 

aposentadoria fundamentada na Lei Complementar nº 51/1985 não sofre a 

incidência da regra geral prevista no § 3º do art. 40 da Constituição 

Federal, com a redação dada pela EC nº 41/2003, regulamentada pela Lei 

nº 10.887/2004, que é norma de caráter geral (cálculo dos proventos pela 

média das remunerações); Por sua vez, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso uniformizou sua jurisprudência em consonância 

com esse novo entendimento do Tribunal de Contas da União, conforme 

decisão em mandado de segurança reproduzido a seguir: “TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE MATO GROSSO – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

135317/2008 – CLASSE CNJ – 120 – data de Julgamento: 25-06-2009. 

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA - INVESTIGADOR DE POLÍCIA - 

APOSENTADORIA ESPECIAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 51/85 - 

APLICABILIDADE - PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL – SEGURANÇA 

CONCEDIDA. Investigador da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato 

Grosso tem direito à aposentadoria especial com proventos integrais, 

quando presentes os requisitos previstos na Lei Complementar nº 51/85, 

recepcionada pela atual Constituição Federal. Precedentes do Órgão 

Especial. Ordem concedida. VOTO EXMO. SR. DES. DONATO FORTUNATO 

OJEDA (RELATOR). Egrégio Plenário: O impetrante, após haver acumulado 

mais de 31 (trinta e um) anos de tempo de contribuição previdenciária, 

sendo mais de 22 (vinte e dois) na condição de policial civil, requereu, 

administrativamente, sua aposentadoria com proventos integrais, nos 

moldes da Lei Complementar nº 51/85. No entanto, em parecer entranhado 

às fls. 81/82-TJ, a Superintendência de Previdência da Secretaria de 

Estado de Administração determinou que o benefício do impetrante fosse 

calculado pela média contributiva, na forma da Lei nº 10.887/2004, que 

regulamentou o art. 40, § 3º, da Constituição Federal, motivando a 

presente impetração. A pretensão do impetrante procede. Esta E. Corte já 

pacificou o tema no âmbito estadual, ao julgar o Mandado de Segurança 

Coletivo nº 67.628/2007, impetrado pelo SIAGESPOC - Sindicato dos 

Agentes Prisionais e dos Investigadores de Polícia Judiciária Civil do 

Estado de Mato Grosso, assim ementado, verbis: “MANDADO DE 

SEGURANÇA - LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 1985 - POLICIAIS CIVIS – AGENTES PRISIONAIS E 

INVESTIGADORES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - APOSENTADORIA 

ESPECIAL - RECUSA – ILEGALIDADE CONFIGURADA - SEGURANÇA 

CONCEDIDA. (…) 6 Nestes, termos, em consonância com o parecer 

ministerial, concedo a segurança, assegurando ao impetrante o direito à 

aposentadoria especial, com proventos integrais, na forma da Lei 

Complementar nº 51/85” Dessa forma, quando o fundamento legal da 

aposentadoria basear-se no inciso I, do artigo 1º da Lei Complementar 

Federal nº 51 de 1985 o servidor terá direito aos proventos integrais, não 

se aplicando no cálculo dos proventos a regra da média das contribuições 

disciplinada no § 3º do artigo 40 da Constituição da República. O artigo 2º 

da LC 401/2010, acrescido pela LC 558/2014, assim dispõe: Parágrafo 

único. A servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos cargos a 

que se refere o caput do presente artigo será aposentada 

voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de 

contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de 

efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à 

remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção 

dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função. (grifei). Assim, 

demonstrado pela autora o preenchimento dos requisitos legais, faz jus a 

aposentadoria especial com proventos integrais. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para determinar ao 

Requerido que conceda a autora à aposentadoria especial com proventos 

integrais, retroativo à data do pedido administrativo. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005412-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORLEANS RODRIGUES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

KAMILLA GOMES FRADE OAB - MT26347/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

PONTONET LOGISTICA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

PROCESSO: 1005412-30.2019.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por ORLEANS 
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RODRIGUES LIRA em desfavor de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A 

CASAS PERNAMBUCANAS e PONTONET LOGISTICA S/A, alegando que 

comprou na primeira Requerida um celular Azos, com garantia estendida 

no valor total de R$ 1.175,96 (mil e cento e setenta e cinco Reais e 

noventa e seis centavos). Após um mês de uso, o vidro frontal e traseiro 

trincaram em decorrência de uma queda, razão pela qual contatou a 

empresa para iniciar o reparo, enviou para a assistência e pagou o valor 

da franquia no montante de R$ 239,80 (duzentos e trinta e nove reais e 

oitenta centavos). Ocorre que ultrapassado o prazo de 30 dias, o aparelho 

não foi devolvido. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. 

Indefiro o pedido do ID 26167797, nos termos do artigo 10 da Lei 9099/95. 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva de ambas requeridas, pois, 

fazem parte da cadeia de fornecedores, sendo sua responsabilidade 

objetiva e solidária. Passo ao julgamento do mérito. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Destaco, ainda, que a responsabilidade das rés é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. é 

incontroverso que o produto enviado à assistência não foi reparado, 

tampouco devolvido ao consumidor conforme infere-se da contestação do 

ID 25737016 à pág. 09, na qual a Requerida informa que as peças não 

foram fornecidas em tempo hábil, tendo sido determinado o ressarcimento 

ao autor. Assim entendo que o valor pago pelo produto deve ser restituído, 

a título de danos materiais, de forma simples, uma vez que a vendedora 

ofertou a garantia estendida, a qual, acionada, não foi exitosa. Quanto aos 

danos morais, os transtornos ultrapassaram o mero dissabor. Houve 

descaso com o consumidor sugerindo a invocação da função dissuasória 

da responsabilidade civil. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR as 

Requeridas a RESTITUIREM, solidariamente, o valor de R$ 899,000, 

(oitocentos e noventa e nove Reais), a título de danos materiais, que 

correspondente a quantia paga pelo produto, valor este que deverá ser 

corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 

6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. b) CONDENAR as 

Requeridas a pagarem, solidariamente, a título de danos morais o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil Reais), acrescidos de juros pelo INPC , desde a 

citação (art. 405 e 406 CC) e correção monetária a partir dessa decisão 

(Súmula 362 STJ). Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000570-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA EDITE LOFFLER LARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000570-75.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: SANDRA EDITE LOFFLER LARA 

EXECUTADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos etc. Trata-se de Embargos à Execução oposto por UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO requerendo a extinção da 

presente execução afirmando inexistir o dever de pagar qualquer valor 

referente a multa por descumprimento da Ordem Judicial, tendo em vista 

que a Reclamada honrou com sua obrigação. É o necessário. Decido. A 

embargante foi intimada para cumprir a Decisão Liminar aos 15/03/2017, 

documento de ID nº 5615500, porém, só veio a cumprir a ordem judicial 

aos 10/09/2019, quase 3 anos depois. Mesmo depois do pagamento 

parcial da condenação, a embargante persistiu em descumprir a ordem 

judicial transitada em julgado, como se observa das faturas que foram 

juntadas ao processo. A este respeito a embargante alega que 

“tempestivamente, a parte cumpriu nos autos a obrigação de demonstrar o 

efetivo cumprimento da decisão, obrigação de fazer, em petição juntada 

no dia 12.07.2019”. Com tal argumento a embargante intentou à levar este 

Juízo a erro confundindo a data da majoração da multa, 25.06.2019 com a 

data da intimação para cumprimento da obrigação, 15/03/2017. No caso 

em apreço é indubitável que o Embargante não cumpriu a medida judicial e 

por isso fora penalizada. Em que pese os argumentos da parte executada 

que o valor da presente execução extrapolou o teto do juizado especial, 

melhor sorte não lhe assiste, pois tais sustentações ainda que sejam 

verdadeiras, não maculam em nada o andamento do feito, haja vista, não 

encontrar nenhum óbice no rito da lei 9.099/95. Já que é pacífico o 

entendimento de que à execução no âmbito dos juizados especiais não se 

aplica a limitação de valor de alçada prevista na Lei dos Juizados. Tal 

matéria já foi, inclusive sumulada pelos Juízes dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso: Enunciado 14. XII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso: "A multa cominatória (astreintes) não está limitada ao teto 

de alçada do Juizado Especial (40 salários mínimos), mas pode ser 

reduzida de acordo com o prudente arbítrio do juiz, observando-se os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade." Assim sendo, tenho que 

o valor executado não se mostra excessivo, ante a escolha do 

Embargante pelo descumprimento da determinação judicial. Ante o 

exposto, julgo improcedente o Embargos à Execução. Intimem-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO CÁCERES, 22 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003790-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON BARBOSA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ADRIANO LUCIO DA CONCEICAO PROENCA 68893272172 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003790-47.2018.8.11.0006. REQUERENTE: GENILSON BARBOSA DO 

CARMO REQUERIDO: ADRIANO LUCIO DA CONCEICAO PROENCA 

68893272172 Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO 

DE VALORES C/C DANOS MORAIS proposta por GENILSON BARBOSA DO 

CARMO em desfavor de ADRIANO LUCIO DA CONCEIÇÃO PROENÇA 

responsável pela empresa INFORMÁTICA ADRIANO SUPORTE, alegando 

que contratou serviço diverso do prestado pelo Réu; que em razão destes 

serviços teria sofrido prejuízos financeiros, buscando a via judiciária para 

obter ressarcimento De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, 

com fundamento no artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil, tendo 

em vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. O Requerido 

devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento, não 

compareceu ao feito, motivo pelo qual decreto sua revelia, conforme regra 

do art. 20 da lei 9.099/95. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. Em relação ao pedido da parte autora 

de restituição de valores, entendo pela sua procedência, entretanto, os 

valores a serem restituídos, deverão ser feitos na sua forma simples, pois 

não evidenciada a hipótese do parágrafo único, do art. 42 do CDC. O 

Código de Defesa do Consumidor deixa claro que deve ser restituído em 

dobro quando a quantia for cobrada indevidamente. Não é o caso dos 

autos, uma vez que o Réu recebeu pela mão de obra investida nos 

serviços empregados. No que tange aos danos morais, a situação 

noticiada foge ao mero aborrecimento cotidiano, pois, fora evidente a falha 

na prestação de serviços pelos Requeridos, que são cumpriram o 

pactuado com o Requerido e ainda sim cobraram pelo serviço não 

efetivado. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) CONDENAR os reclamados a restituirem à parte 

reclamante, a titulo de danos materiais, o valor total de R$ 460,00 

(quatrocentos e sessenta reais), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do 

CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida; b) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 269, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 22 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007031-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO MALDONADO QUINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (REU)

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT5635-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007031-63.2017.8.11.0006. AUTOR(A): ABILIO MALDONADO QUINA 

REU: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE CACERES, MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Dispenso o relatório 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de 

Revisão de Benefício Previdenciário proposta por ABÍLIO MALDONADO 

QUINA em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CÁCERES - PREVI CÁCERES e MUNICIPIO DE CACERES. 

Diz, em síntese, que é fiscal de Tributos no Município de Cáceres e que no 

dia 30/03/2017 foi submetido a consulta médica na qual foi diagnosticado 

com uma doença psiquiátrica denominada síndrome de bournout (CID f. 

333). Assim, ficou afastado por 180 dias, em razão da gravidade, foi 

colocado à disposição da PREVICÁCERES em 04/04/2017, para fins de 

concessão de benefício previdenciário por incapacidade com a assunção 

do ônus financeiro a partir de 29/04/2017, conforme se extrai do Ofício nº 

132/RH (doc n° 4 Id 10553854), o que perdurou até 19/09/2017, mas, para 

a concessão do benefício as reclamadas tiveram como valor de referência 

para o provento do auxílio-doença concedido a quantia bruta de R$ 

5.548,85 (cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais, oitenta e cinco 

centavos de real), sendo que durante todo o período de afastamento 

(29/04/2017 a 19/09/2017) percebeu o valor total bruto de R$ 26.079,59 

(vinte e seis mil, setenta e nove reais, cinquenta e nove centavos de real), 

motivo pelo qual requer a revisão e que seja pago a diferença referente ao 

adicional de produtividade fiscal excluído do cálculo. Em contestação as 

reclamadas alegam que Lei Municipal nº 25 de 27 de novembro de 1997, 

que dispõe sobre o regimento jurídico dos servidores públicos do Município 

de Cáceres, regulamentada pelo Decreto nº 133 de 27 de marco de 2017, 

mais especificamente em seu artigo 6º, dispõe claramente que tal verba 

não integra a remuneração para fins de aposentadoria ou qualquer 

benefício previdenciário. Pois bem. Os pedidos da parte autora não 

merecem prosperar. O regime jurídico administrativo impõe às leis do ente 

público a obrigação de regulamentar as relações do regime previdenciário 

próprio. Assim, restou comprovado nos autos que a lei municipal n.25/97 

claramente dispõe que o adicional de produtividade não integra a base 

remuneratória para concessão de benefícios previdenciários, o que se 

inclui o auxilio doença. Ademais, o STF já fixou entendimento, pela 

sistemática de julgamento de demandas repetitivas, sobre a não incidência 

de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável á 

remuneração do servidor, senão vejamos: Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços 

extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. (RE 593068 

/ SC - SANTA CATARINA RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. 
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ROBERTO BARROSO Julgamento: 11/10/2018, Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno Publicação) (grifei e sublinhei). Desta forma, tendo a lei municipal 

excluído o adicional de produtividade da base da remuneração para fins 

previdenciários é que não faz jus ao recebimento do auxilio doença sobre 

o valor do adicional de produtividade dos servidores da atividade. Desta 

forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005925-95.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZORAIDE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005925-95.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ZORAIDE ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS E MATERIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA. proposta por ZORAIDE ALVES DOS SANTOS em desfavor de 

MATO GROSSO SAÚDE, alegando que no mês de julho de 2018 seu 

esposo, hoje falecido, tomou conhecimento da existência de um débito 

junto a Requerida no valor de R$ 278,59 (duzentos e setenta e oito reais e 

cinquenta e nove centavos), vencida na data de 13 de março de 2017, 

sendo que na mesma oportunidade ocorreu o parcelamento da dívida e 

posteriormente o adimplemento, continuando assim todos a usufruir do 

plano de saúde sem nenhuma interrupção. Alega ainda em sua peça 

inaugural que no corrente ano de 2019, ao buscar atendimento de 

urgência utilizando-se do plano de saúde, teve o atendimento negado, por 

motivo de inadimplência referente ao citado débito do mês de março de 

2017. O Requerido, citado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, tampouco apresentou contestação, razão pela qual decreto 

sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95. É a síntese 

necessária Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Logo, o Requerido não 

demonstrou a legitimidade da cobrança e por conseguinte a interrupção 

dos serviços, sendo a declaração de inexistência do débito medida que se 

impõe. Vejamos os precedentes judiciais de nosso estado: RECURSO DE 

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

FALHA NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE ESTADUAL 

(MT SAÚDE) – DANO MORAL CARACTERIZADO – AUTARQUIA 

ESTADUAL – AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA – 

PERSONALIDADE JURÍDICA E PATRIMÔNIO PRÓPRIOS – LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 127/03 E DECRETO ESTADUAL Nº 

5729/05 – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA RECONHECIDA – 

CONFIGURADA ILEGITIMIDADE DO ESTADO QUE CRIOU A AUTARQUIA – 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – RECURSO PROVIDO. 1. A Lei 

Complementar Estadual nº 127/03 criou a referida autarquia 

concedendo-lhe autonomia financeira e administrativa e dotada de 

personalidade própria, conforme preconiza o art. 1º. 2. Ao ser 

regulamentado o plano de saúde dos servidores públicos do Estado Mato 

Grosso, o mesmo tratamento de autonomia financeira e administrativa foi 

conferida ao MT Saúde, conforme estabelece o art. 1º, do Estadual nº 

5.729/2005. Desta forma, se a autarquia estadual possui autonomia 

financeira e administrativa, bem como possuindo patrimônio próprio, 

patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação 

indenizatória, devendo, responder por todos os atos por ela praticados. 3. 

O Estado de Mato Grosso somente responderá em caso de exauridas 

todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui 

apenas responsabilidade subsidiária e não solidária, como decidido pelo 

juízo sentenciante. Patente, portanto, a ilegitimidade do Estado de Mato 

Grosso, ante a independência financeira e administrativa da autarquia. 4. 

Recurso de Apelação provido para excluir o Estado de Mato Grosso do 

polo passivo da presente ação indenizatória, mantendo a condenação 

apenas e tão somente no percentual referente à autarquia estadual MT 

Saúde. (N.U 0042220-87.2012.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/01/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) Temos que a conduta do 

Reclamado, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no 

trato com os seus clientes, que não tomou o devido cuidado na realização 

de contratos, evitando que a parte autora não conseguisse usufruir dos 

benefícios de seu plano de saúde, que estava com as mensalidades 

corretamente adimplidas. A autora não pode ser prejudicada pela má 

administração do Requerido, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, bem como o valor da negativação. Assim, sopesando 

tais critérios, aliados ao valor das negativações, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) DETERMINAR a parte 

reclamada a prestar os serviços contratados que foram cancelados de 

forma unilateral; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a 

título de danos morais, a importância de R$ 6. 000,00 (seis mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 22 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002370-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO BARBOSA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002370-41.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUIS RICARDO BARBOSA 

BARROS REQUERIDO: GRAMARCA VEICULOS LTDA Vistos, etc. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por LUIS 

RICARDO BARBOSA BARROS em face de GRAMARCA VEICULOS LTDA. 

Diz, em síntese, que em 24 de março de 2016 deslocou-se até a 

concessionária GRAMARCA no município de Cáceres – MT, visando a 

compra de um novo veículo usando seu automóvel usado como entrada na 

compra de novo veículo, uma caminhonete S10 2016 CABINE DUPLA LTZ 

4X2-2.5 ECOTEC - CHEVROLET, cujo valor comercial estaria em R$ 

113.640,00 (cento e treze mil, seiscentos e quarenta reais), sendo 

ofertado um desconto, por ser produtor rural, reduzido o valo da compra 

para R$ 97.730,40 (noventa e sete mil, setecentos e trinta reais e quarenta 

centavos), ao que após ser avaliado o seu veículo constatou-se que seu 

automóvel, uma caminhonete S10 LTZ FD2 2014 CHEVROLET (doc. 6), 

corresponderia ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 

devendo ser complementado o valor de R$ 37.730,40 (trinta e sete mil, 

setecentos e trinta reais e quarenta centavos), contudo, após as 

negociações foi informado que não havia produto na loja e necessitava 

esperar 15 dias e após este prazo também não foi entregue, 

permanecendo por mais 30 dias aguardando e no fim foi informado pela 

loja que a revendedora ainda não havia realizado o pedido junto á fábrica. 

Desta forma, teve vários constrangimentos, pois, ficou sabendo de que 

outras lojas tinham o produto, e, ainda, ficou ouvindo comentários 

depreciativos de terceiros, sendo que após o prazo de 90 dias não tendo 

recebido o produto cancelou o pedido e adquiriu outro veículo pelo valor 

R$ 106.112,80 (cento e seis mil, cento e doze reais e oitenta centavos) em 

razão da urgência, tendo perdido o desconto. A parte reclamada em 

contestação alega que foi realizado o pedido do veículo, contudo, já não 

havia mais o modelo do valor avençado e em se tratando de modelo novo 

o autor teria que pagar a diferença. Pois bem. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 

336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Em atenta análise aos fatos e provas trazidas aos autos 

verifico verossimilhança nas alegações da parte autora, pois, restou 

demonstrado que a parte autora adquiriu o veículo nas condições 

informadas na exordial, bem como restou incontroverso que o bem não foi 

entregue. Ademais, pelo depoimento das testemunhas Hélio Silva 

Maldonado verifico que a parte autora experimentou constrangimentos 

perante terceiros que não acreditavam que este havia adquirido o veículo, 

afetando, assim, sua honra subjetiva. Assim, as provas juntadas aos 

autos comprovam o dano moral da parte autora, ao que caberia à parte 

reclamada comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor produzindo provas para sua defesa. Sobre este tema, diga-se ainda, 

que a indenização deve atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do 

atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o 

magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral 

“levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a 

gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho 

como razoável o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que 

certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à 

parte Reclamada. Os danos materiais não foram comprovados pela parte 

autora que não indicou quais bem teriam sido danificados e nem trouxe 

notas fiscais dos mesmos. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Sentença publicada 

no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002296-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVAN RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TRIANA GONCALVES RAMIRES OAB - MT22759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA COSTA PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT19744-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDUARDO DANTAS BARBOSA (TESTEMUNHA)

TANIA FATIMA GONCALVES ATALA RAMIRES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002296-84.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SILVAN RAMIRES 

REQUERIDO: JOSE DA COSTA PINTO Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se Ação de Indenização 

por Danos Morais e Materiais proposta por SILVAN RAMIRES em face de 

JOSÉ DA COSTA PINTO. Diz, em síntese, que no dia 20 (vinte) de janeiro 

de 2017 trafegava em seu veículo, motocicleta modelo Teneré XTZ250 

Yamaha, placa QBL-8522 (em anexo), e, ao passar pela Rua dos 

Operários em sentido a Rua Padre Cassimiro (bairro sentido centro), foi 

violentamente surpreendido por um veículo automóvel de cor branca que, 

sem dar sinal de sua saída do estacionamento na rua, saiu para a 

esquerda entrando na pista e colidindo com o autor, fazendo-o cair 

abruptamente e ter danos físicos e materiais na motocicleta. A parte 

reclamada contesta alegando culpa exclusiva da vítima que estava em alta 

velocidade, mesmo o sinaleiro estando para ser fechado. Pois bem. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 
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fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O acidente restou 

incontroverso ante às provas trazidas nos autos como boletim de 

ocorrência. Ademais, quanto a responsabilidade pelo acidente vislumbro 

verossimilhança nas alegações da parte autora, pois, conforme 

depoimento do requerido em audiência de instrução este alega que viu a 

luz da motocicleta do autor vindo, mas acreditava que estava longe, motivo 

pelo qual saiu pela esquerda, vindo o veículo do autor colider com a porta 

esquerda do seu veículo. Desta forma, a responsabilidade dos reclamados 

pelo acidente restou evidenciado. Quanto aos danos materiais a parte 

autora trouxe orçamento do veículo no valor de R$3.006,62 (três mil e seis 

reais e sessenta e dois centavos), que não foi impugnado pela parte 

reclamada, motivo pelo qual deve ser responsabilizado por este 

ressarcimento destes valores. Reputa-se, ainda, existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano moral causado em virtude dos diversos danos à saúde da 

parte autora. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano 

(artigo 944). No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, nos termos do artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial para o fim de: a) 

CONDENAR o reclamado a pagar o valor de R$3.006,62 (três mil e seis 

reais e sessenta e dois centavos), a título de indenização por danos 

materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao 

mês do desembolso; c) CONDENAR o reclamado ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007234-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GONCALVES VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007234-25.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUZIA GONCALVES VELOSO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem, 

o processo está apto a julgamento. Trata-se de Reclamação Cível 

proposta por LUZIA GONÇALVEZ VELOSO em face de MUNICÍPIO DE 

CÁCERES. Diz, em síntese, que seu namorado estava trafegando pela Rua 

Coronel Varias com a sua motocicleta quando o veículo foi atingido com 

tintas em que os funcionários da requerida estavam pintando a via, em 

razão de um acidente com a máquina da tinta. A parte reclamada suscita 

falta de interesse de agir em razão da falta do requerimento administrativo 

e que foram tomadas todas as medidas para isolar o local. Pois bem. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Isso porque pelas fotos do 

veículo e da via verifica-se que este foi atingido pela tinta amarela, comuns 

na pintura de faixas e meio-fio e, ainda, a parte autora informou que 

buscou a parte requerida para solucionar o problema, sem solução. 

Ademais, o direito de acesso ao poder judiciário dispensa o requerimento 

administrativo prévio. Desta forma, comprovado os danos materiais é que 

deve ressarcir o consumidor pelos danos materiais no valor de 

R$1.415,11 (mil, quatrocentos e quinze reais e onze centavos). Contudo, o 

pedido de indenização por danos morais não merece prosperar, visto que 

não restaram configurados os danos subjetivos à honra, tratando-se que 

mero aborrecimento cotidiano. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte autora a importância de R$1.415,11 (mil, 

quatrocentos e quinze reais e onze centavos), correção monetária pelo 

INPC a partir do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 STJ (descontos) 

e juros moratórios de 1% a partir da citação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

MOTOROLA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001115-48.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE DA SILVA 

REQUERIDO: MOTOROLA DO BRASIL LTDA, LOJAS AMERICANAS S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem, o processo está apto a julgamento. 

Trata-se Ação Indenizatória proposta por LUIZ HENRIQUE DA SILVA em 

face de MOTOROLA DO BRASIL S.A e LOJAS AMERICANAS S.A. Diz, em 

síntese, que no dia 12 de Novembro de 2016, efetuou a compra de um 

celular modelo XT1626- Affinity (moto G4) DS da marca Motorola junto à 

empresa Americanas, no valor de R$ 1.299,00 (mil duzentos e noventa e 

nove reais), optando pelo pagamento à prazo em 10 (dez) parcelas de R$ 

129,90 (cento e vinte nove reais e noventa centavos), contudo, o aparelho 

veio a apresentar defeito sendo levado para a assistência técnica, 

contudo, não consertaram o produto vindo novamente com defeito, motivo 

pelo qual requer o ressarcimento dos valores pagos e danos morais. A 

reclamada Lojas Americas contesta alegando ser parte ilegítima para 

figurar no polo passivo, já a requeria Motorola do Brasil informa que a 

assistência técnica foi prestada. Foi realizada audiência de instrução e 

julgamento. ILEGITIMIDADE PASSIVA Deixo de acolher a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pelas reclamadas, tendo em vista que se 

tratam de comerciante e fabricante, integrantes da cadeia de 
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fornecedores, possuindo legitimidade passiva para responder pelo vício 

do produto. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE MICROCOMPUTADOR. 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE 

DEFEITO NO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMERCIANTE DO 

PRODUTO. AFIRMATIVA DE QUE A FABRICANTE SE ENCONTRA 

IDENTIFICADA. IRRELEVÂNCIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA QUE DECORRE 

DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. O fato de 

haver identificação da fabricante não determina a exclusão da (TJ-SP - 

APL: 00488869120108260224 SP 0048886-91.2010.8.26.0224, Relator: 

Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 17/12/2013, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 17/12/2013). Rejeitada as preliminares, passo 

ao mérito. Pois bem. Em atenta análise aos fatos e provas constantes nos 

autos verifico que parcial razão encontra a parte autora, pois trouxe aos 

autos comprovante de compra e pagamento do aparelho, bem como trouxe 

provas de que buscou administrativamente a assistência técnica. 

Ademais, extrai-se do depoimento da testemunha MIKAELE que ela 

pessoalmente enviou para o autor o celular para assistência técnica e 

ficou sabendo que o celular não havia sido devolvido, bem como voltou e 

apresentou novamente defeito. Desta foram, cabe as partes reclamada 

solidariamente ressarcir ao requerente pelo valor pago pelo produto. O 

dano moral decorrente desse defeito deve ser reconhecidos, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à 

reclamada. Já no que concerne à fixação do valor que corresponda à 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$5.000,00 

(cinco mil reais), quantia requerida na exordial, e que atende aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

para: a) CONDENAR a reclamada a ressarcir o valor pago pelo autor para 

aquisição do aparelho objeto da lide, juros de 1% a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e; b) CONDENAR 

a reclamada em indenização por danos morais no valor de R$ 5. 000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001164-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER DOMINGUES FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001164-89.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA JOSE DE MAGALHAES 

REQUERIDO: VALTER DOMINGUES FILHO Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Ação 

de Indenização proposta por MARIA JOSÉ DE MAGALHÃES em face de 

VALTER DOMINGUES FILHO. Diz, em síntese, que a parte requerida 

compareceu à casa da parte autora no dia 07/12/2013 alegando que era o 

novo proprietário do imóvel , forçando, assim, a autora a sair do imóvel, 

mesmo antes do término do contrato, dizendo que iria fazer nova chaves e 

deixando-a amedrontada e com problemas de saúde, ao que após este 

fato a entrou com ação criminal em face do requerido que foi condenado. 

A parte reclamada em contestação nega os fatos. Foi realizada audiência 

de instrução. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em 

atenta análise aos fatos e provas trazidas aos autos verifico 

verossimilhança nas alegações da parte autora, pois consta nos autos 

contrato de locação (ID 8027515) em que esta descrito o vencimento do 

contrato para o dia 21/04/2014, bem como a notificação para saida 

realizada pelo requerido em 18 de dezembro de 2013. Desta forma, em 

que pese a parte reclamada tenha adquirido o imóvel, agiu com 

arbitrariedade e abuso de direito. Ademais, a testemunha Aparecida de 

Almeida que é vizinha do imóvel informou que presenciou a parte autora 

muita alterada com o requerido no meio da rua, ou seja, restou 

demonstrado que o abuso do direito do autor causou contrangimentos e 

abalo emocional à autora. Assim, as provas juntadas aos autos 

comprovam o dano moral da parte autora, ao que caberia à parte 

reclamada comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor produzindo provas para sua defesa. Sobre este tema, diga-se ainda, 

que a indenização deve atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do 

atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o 

magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral 

“levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a 

gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho 

como razoável o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à parte 

Reclamada. Os danos materiais não foram comprovados pela parte autora 

que não indicou quais bem teriam sido danificados e nem trouxe notas 

fiscais dos mesmos. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Sentença publicada 

no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 
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9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003831-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY REZENDE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003831-14.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SIDNEY REZENDE GARCIA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por SIDNEY REZENDE 

GARCIA em desfavor do MUNICIPIO DE CÁCERES-MT, alegando que era 

proprietário de um imóvel residencial localizado situado nesta Cidade de 

Cáceres – MT, à Avenida Dormevil Malhado da Costa e Faria, denominado 

Lote 11, Quadra 28, Bairro Jardim São Luiz, com área de 450,00m², 

devidamente Registrada sob nº. R.1.M. 30.330, Livro nº. 2-V-5, fls. 06, de 

24.11.2004. Todavia, o referido imóvel na data de 28 de janeiro de 2008, 

foi vendido. Entretanto, mesmo o atual proprietário registrando o imóvel em 

seu nome, bem como averbando junto a Prefeitura Municipal a referida 

transferência, formalizando a venda do imóvel. Porém, mesmo após todos 

os trâmites legais a Prefeitura Municipal de forma negligente e imprudente 

continuou a gerar os tributos de Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, 

em nome do reclamante. Asuz ainda, que recebeu em sua residência 

notificação de protesto no valor de R$ 700,49, (setecentos reais e 

quarenta e nove centavos), tendo como credor Protestante a Prefeitura 

Municipal de Cáceres, número do título 2018/12116, data de vencimento 

05/07/2018, referente a débitos de IPTU do imóvel em comento. Afasto os 

efeitos da revelia em face do Requerido, pois os mesmos não são opostos 

à Fazenda Pública: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. 

DESCABIMENTO. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E 

DEVER DO ESTADO - ART. 196, CF. REVELIA. EFEITOS QUE NÃO SÃO 

OPOSTOS À FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARE REJEITADA. PARECER DA 

SES INDICANDO SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO. CONFIABILIDADE NA 

PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE. 1) Não se conhece da 

remessa necessária quando, nas ações de saúde, o valor da 

condenação, no caso de sentença líquida, for inferior a sessenta salários 

mínimos. 2) Restou comprovada a necessidade da parte autora de 

obtenção da medicação postulada para o tratamento da moléstia que lhe 

acomete, conforme atestado firmado por médico devidamente inscrito no 

CREMERS. Quem tem reais condições de avaliar a situação e de 

prescrever a medicação mais adequada é o médico com quem a paciente 

consultou e avaliou a situação em concreto. REEXAME NECESSÁRIO NÃO 

CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação e Reexame Necessário Nº 70069319549, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, 

Julgado em 11/08/2016). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal, a 

responsabilidade das pessoas jurídicas de direito publico é objetiva, 

respondendo pelos danos causados por seus agentes a terceiros, 

independente de culpa. No caso dos autos, está comprovado que o imóvel 

objeto da demanda, fora vendido pelo autor e consagrada a sua tradição 

com sua respectiva averbação pelo novo proprietário, junto ao cartório 

competente deste município, bem como, teve sua transferência efetivada 

junto a prefeitura. Desta forma, o fato gerador do IPTU, que seria a 

propriedade de posse e propriedade do Requerente, já não mais existia, 

inexistindo assim, o dever de arcar com o referido imposto. Assim sendo, 

não existiria qualquer motivo para que o autor sofresse quaisquer 

cobranças de tributos, por parte do fisco municipal. Quanto ao pleito de 

indenização por danos morais, entendo que cabível ao caso em apreço. 

Embora, o pedido de isenção deva ser feito anualmente, uma vez que as 

atividades desenvolvidas podem modificar-se de um exercício para outro, 

infere-se da contestação apresentada que a autora busca a isenção 

desde 2015, sem êxito, culminando no protesto oriundo da cobrança 

discutida. A autora não pode ser prejudicada pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com o Requerido, 

objeto da presente demanda; b) DETERMINAR que a Requerido faça a 

retirada do nome do Requerente dos orgãos de proteção ao crédito; c) 

CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 7 de novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011705-33.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DE FREITAS PUGLIA SATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011705-33.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: ALEXANDRA DE FREITAS 

PUGLIA SATO EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de ação de 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença ajuizada por OI S.A.. Após o 

trânsito em julgado e pedido de Execução, sobreveio notícia de 

deferimento de pedido de recuperação judicial da Executada, e 

subsequente homologação do plano de recuperação judicial. O pedido de 

Recuperação Judicial foi formulado na data de 20/06/2016 e teve seu 

processamento deferido na data de 29/06/2016, nos autos do processo n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Infere-se do referido 

processo que a Assembleia Geral dos Credores foi realizada na data de 

19/12/2017. Nesse passo, importante destacarmos que o instituto da 

recuperação judicial foi incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro 

por meio da Lei n. 11.101/05, tendo como base o Princípio da Preservação 

da Empresa, deixando de ter como eixo legal a pura satisfação da 

empresa e de seus bens. Dentro desse contexto, vale ainda fazer 

distinção entre os créditos concursais e créditos extraconcursais, que no 

caso da Executada tem como marco a data de 20 de junho de 2016. 

Assim, nos termos do que dispõe o art. 49 da mencionada Lei n. 

11.101/05, tal crédito está sujeito a Recuperação Judicial, senão vejamos: 

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes 

na data do pedido, ainda que não vencidos.” Ademais, nos termos do art. 

59 da mesma lei, o plano de recuperação judicial implica novação dos 

créditos anteriores ao pedido, ensejando a extinção da obrigação original 

através da constituição de uma nova obrigação, nos termos do art. 360, 

inciso I, do Código Civil, sujeitando o devedor e todos os credores ao 

referido plano. Nesse cenário, torna-se evidente que a competência para 

dar prosseguimento a presente execução é da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Superada a questão 

quanto à competência para realizar constrição de valores em eventuais 

contas da Executada, necessário análise quanto ao valor do crédito. 

Verifica-se que a Requerida apresentou cálculo no valor de R$ 9.077,72 

(nove mil e setenta e sete reais e setenta e dois centavos), apresentando 

excesso na execução no valor de R$ 1.986,68 (um mil e novecentos e 

oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Assim sendo, Homologo o 

cálculo apresentado pela Emabrgante no valor de R$ 9.077,72 (nove mil e 

setenta e sete reais e setenta e dois centavos). Desse modo, ante a 

incapacidade deste Juízo em dar prosseguimento ao feito, cabe a parte 

Exequente, caso tenha interesse na constrição de valores em desfavor da 

Executada, diligenciar junto ao Juízo da Recuperação Judicial com tal 

finalidade. Pelo exposto, em consonância com a decisão proferida nos 

autos da Recuperação Judicial n. 0203711-65.2016.8.19.0001, e ainda, em 

observância ao Juízo Universal cumulado com o Princípio da Preservação 

da Empresa, JULGO EXTINTA a presente execução. Determino a Sra. 

Gestora que expeça Certidão de Crédito em favor do Exequente, para que 

o mesmo possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito 

respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial. Quanto a 

cópia das peças que compõe o presente feito, deixo de extrair cópia em 

razão de tratar-se de processo virtual, possibilitando a própria parte 

providenciar o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 6 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012541-06.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L H M PAULINO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012541-06.2015.8.11.0006. REQUERENTE: L H M PAULINO - ME 

REQUERIDO: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por L. H. M. 

PAULINO ME em face de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA. 

Diz, em síntese, que é uma micro empresa do ramo de farmácias de 

manipulação na região de Cáceres-MT e que em dado momento teve 

problemas com a empresa reclamada movendo, assim, o processo n. 

0010043-47.2013.811.0005 nesta comarca, contudo, em virtude desta 

ação a empresa reclamada está se negando a realizar entregas na 

modalidade FOB alegando que tal procedimento se deu em razão da ação 

proposta em face da reclamada. A reclamada em contestação alega que 

não se aplica o código de defesa do consumidor no presente caso, bem 

como a não entrega para a parte autora na modalidade FOB se deu em 

razão da ação proposta, sendo sua negativa um exercicio regular do 

direito, devendo a parte autora somente receber o transporte de 

mercadorias na modalidade CIF, ou seja, os custos do frete sob a 

responsabilidade da empresa Remetente/Emitente do documento fiscal. 

Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Os 

pedidos da parte autora merecem parcial procedência. Isso porque restou 

incontroverso o fato de que a parte reclamada deixou de prestar o serviço 

à parte autora unicamente em razão da propositura da ação n. . 

0010043-47.2013.811.0005, fato este confirmado pelo e-mail enviado pela 

fornecedora do autor a empresa Allchimestry. Assim, em que pese a parte 

autora tenha contratado os serviços para incorporação de produtos na 

sua atividade fim, o fato é que o STF tem admitido empresas como 

consumidores intermediários em casos em que restam demonstradas a 

sua vulnerabilidade. Desta forma, equiparando a parte autora como 

consumidor intermediária e aplicando os direitos constantes no Código de 

Defesa do Consumidor, é que restou demonstrado o abuso do direito da 

reclamada que em retaliação à parte autora, que moveu uma ação contra 

ela, deixou de prestar o serviço que comumente se fazia, e ainda, em que 

pese alegue estar no seu direito, visto que a parte reclamante estava com 

o CPF bloqueado na empresa e que poderia receber o serviço na 

modalidade de cobrança CIF, não comprovou nos autos que deu esta 

opção ao consumidor, deixando-o em estado de vulnerabilidade quanto ao 

recebimento do produto necessário para continuar com a prestação do 

seu serviço fim. Desta forma, o arbitramento de danos morais para 

pessoas jurídicas apenas é cabível quando compravados ofensa à honra 

objetiva da empresa, ao que a atitude abusiva da parte reclamada sem 

dúvidas causou prejuízos à logistica da atividade fim da parte autora que, 

neste momento estando vulnerável, não possuia outra forma de receber 

seus produtos. Na análise do quantum indenizatório, a título de dano moral, 

devem-se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de 

tal modo que o valor arbitrado não configure enriquecimento sem causa da 

parte autora. Além disso, deve-se considerar o efeito pedagógico da 

medida, para que a parte reclamada não reitere o comportamento danoso. 

Para tanto, observam-se os critérios elencados pela doutrina e 

jurisprudência como determinantes para aferição do respectivo valor, tais 

como o grau da lesão causada, a condição econômica das partes, o grau 

de dolo ou culpa do ofensor, os benefícios advindos do comportamento 

danoso, dentre outros. Partindo-se de tais premissas, no caso em análise, 

entendo por bem arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que considero razoável e 

proporcional ao fato. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 269, I, do CPC, para o fim de: a) CONDENAR a parte 

reclamada a continuar prestando o serviço para a parte autora na 
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modalidade FOB, desde que haja outra restrição que não a questionada 

nesta lide, sob pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais) 

limitados à R$15.000,00 (quinze mil reais); b) CONDENAR a empresa 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao reclamante, a 

título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês do evento 

danoso (negativa de entrega) e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ). Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003944-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMARA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003944-02.2017.8.11.0006. EXECUTADO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - 

ME EXEQUENTE: JOCIMARA DO NASCIMENTO Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de Embargos à 

Execução oposto por JOCIMARA DO NASCIMENTO em face de L.A.M. 

FOLINI COBRANÇAS. Os embargos foram opostos sem a garantia do juízo, 

requisito essencial para seu conhecimento. O art. 736 do CPC, alterado 

pela lei 11.382, informa que ao executado, independente de penhora, 

depósito ou caução, é permitido à oposição à execução por meio de 

embargos. Todavia, esta regra não é aplicável nos Juizados Especiais. O 

art. 53, §1º desta Lei prevê a penhora como pressuposto para o 

oferecimento de embargos. Este também é o entendimento previsto no 

Enunciado 117: Enunciado 117 - É obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial. (Aprovado no XXI Encontro – 

Vitória/ES) Isto posto, não conheço os embargos interpostos pelo 

executado nestes autos e determino a intimação do Exequente para que 

atualize o cálculo e requeira o que entender de direito. Transitada em 

julgado, e nada sendo Exequente, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito 

para apreciação e posterior homologação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002882-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM BEZERRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002882-87.2018.8.11.0006. REQUERENTE: WILLIAM BEZERRA 

CARDOSO REQUERIDO: DETRAN - MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao 

breve relato dos fatos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por 

WILLIAM BEZERRA CARDOZO em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN alegando ter sofrido duas 

infrações de trânsito que não cometeu. Que há existência de duas 

infrações no mesmo dia referente a licenciamento em atraso e outra por 

ultrapassagem pelo acostamento, ambos em Cuiabá, local em que o Autor 

afirma que não esteve. O autor requer a nulidade da multa, bem como 

reparação por danos extrapatrimoniais. As preliminares arguidas pelo 

requerido se confundem com o mérito e serão analisadas com o mesmo. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito, nos termos do artigo 373 do CPC. 

Segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

As provas produzidas confirmam que na data de autuação o autor estava 

trabalhando e utilizava sua motocicleta para locomover-se, para seu local 

de trabalho. Assim, está demonstrado a impossibilidade do veículo ter 

estado na cidade de Cuiabá no dia da infração. Nesse contexto, a nulidade 

do ato administrativo é medida que se impõe face à sua irregularidade. 

Ainda, o autor faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial 

experimentado, uma vez que a penalidade aplicada, inegavelmente causou 

ao autor sensações que não podem ser consideradas mero aborrecimento 

corriqueiro. Assim sendo, tenho que o requerido deve ser 

responsabilizado, porquanto comprovada a irregular aplicação da multa. 

No caso concreto, tenho que a hipótese dos autos reflete o dano moral in 

re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o aborrecimento, o transtorno e o 

incômodo causados pelo requerido são presumidos, conferindo o direito à 

reparação, sem a necessidade de produção de outras provas. Em outras 

palavras, o próprio fato já configura o dano. No caso em comento, o ato 

administrativo praticado, de fato, revelou-se irregular, principalmente pelo 

contexto da autuação, certamente não houve a conduta dolosa, mas a 

culposa sim, eis que ao autuar não se observou a descrição do veículo. A 

falta de responsabilização dos agentes que se desviam das normas 

contribui preponderantemente para a situação encontrada. A não 

aplicação de correção pode conduzir a um quadro de repetição, 

caracterizando irregularidades iguais a esta. A aplicação indevida de 

autuação de trânsito justifica indenização por danos morais, eis que 

caracterizado o ato ilícito do Ente Público, que se desincumbiu do ônus de 

averiguar a autenticidade das informações que lhe foram apresentadas, 

ocasionando, pois, danos ao Requerente, o que enseja a obrigação de 

arcar com o dano sofrido. Com efeito, tal situação gera o dever de 

indenizar eis que comprovado nos autos o nexo causal entre o ato da 

Administração Pública e o dano dele proveniente. Desse modo, em face 

dos elementos probatórios coligidos, tem-se indiscutível a falha no serviço 

do órgão praticado pelos seus agentes, que por certo causou transtornos 

e muitos aborrecimentos, sendo que, por consequência de sua conduta 

ilícita, o dever de indenizar é medida que se impõe. O Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento de que a aplicação indevida de multa de 

trânsito justifica indenização por danos morais, eis que caracterizado o 

ato ilícito da administração ao cobrar multa por infração que jamais 

ocorreu: “RESPONSABILIDADE CIVIL. MULTA DE TRÂNSITO 

INDEVIDAMENTE COBRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO. 

DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR REPARATÓRIO.CRITÉRIOS 

PARAFIXAÇÃO 1. Como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do 

dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a 

comprovação do dano material. Por outras palavras, o dano moral está 

ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, 

sendo desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já 

sublinhado: o dano moral existe in re ipsa. Afirma Ruggiero: “Para o dano 

ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas relações 

psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, 

para produzir uma diminuição no gozo do respectivo direito.” 2. É dever da 

Administração Pública primar pelo atendimento ágil e eficiente de modo a 
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não deixar prejudicados os interesses da sociedade. Deve ser banida da 

cultura nacional a ideia de que ser mal atendido faz parte dos 

aborrecimentos triviais do cidadão comum, principalmente quando tal 

comportamento provém das entidades administrativas. O cidadão não 

pode ser compelido a suportar as consequências da má organização, 

abuso e falta de eficiência daqueles que devem, com toda boa vontade, 

solicitude e cortesia, atender ao público. 3. Os simples aborrecimentos 

triviais aos quais o cidadão encontra-se sujeito devem ser considerados 

como os que não ultrapassem o limite do razoável, tais como: a longa 

espera em filas para atendimento, a falta de estacionamentos 

públicossuficientes, engarrafamentos etc. No caso dos autos, o autor foi 

obrigado, sob pena de não-licenciamentode seu veículo, a pagar multa que 

já tinha sido reconhecida, há mais de dois anos, como indevida pela 

própria administração do DAER, tendo sido, inclusive, tratado com 

grosseria pelos agentes da entidade. Destarte, cabe a indenização por 

dano moral.”(REsp 608918 / RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 

20/05/2004). Comprovada a existência do dano e do nexo causal e 

ausente excludente capaz de afastar a responsabilidade civil, 

identificados os elementos necessários á configuração do dever de 

indenizar, restando apenas fixar o quantum. Nesta senda, se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na exordial, para: a) DETERMINAR a anulação dos autos de infração 

nº.SIN0016642 e nº. SIN0016641; b) CONDENAR o requerido a pagar para 

a parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a 

partir da citação válida e correção monetária a partir desta data; c) 

CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante valor das multas 

pagas indevidamente em dobro, a titulo de danos materiais, cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida, , e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civi Sem 

custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os 

autos. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 25 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003625-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CABRAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO OAB - MT23045-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA SOARES (TESTEMUNHA)

CÉLIA CRISTINA DE CAMPOS SANTANA DE CARVALHO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003625-34.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANO CABRAL DOS 

SANTOS REQUERIDO: L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA Vistos, etc. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. 

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por LUCIANO CABRAL DOS 

SANTOS em face de L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA. Diz, em 

síntese, que no dia de 24 de maio de 2017 , acompanhado da delegação 

dos servidores da saúde do Estado de Mato Grosso com o objetivo de 

participar das manifestações em face do Governo do Estado, tentou se 

hospedar em quarto coletivo com mais duas colegas e foi impedido sob 

justificativa de que era política do hotel não permitir hospedagens de 

homens e mulheres juntos em quartos coletivos, motivo pelo qual ficou por 

mais de trinta minutos tentando realizar a hospedagem e passando vários 

contrangimentos, tendo que, inclusive, expor sua orientação sexual para 

ser permitido a hospedagem, motivo pelo qual requer indenização por 

danos morais. A parte reclamada em contestação alega que é política do 

hotel não permitir hospedagem coletiva de homens e mulhes no mesmo 

quarto, contudo, no caso do reclamante foi permitido a hospedagem, 

motivo pelo qual não são devidos indenização por danos morais. Foi 

realizada audiência de instrução. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Em atenta análise dos fatos e provas trazidas aos autos 

verifico verossimilhança nas alegações da parte autora, pois restou 

incontroverno nos autos que é política do hotel não permitir a hospedagem 

de homens e mulheres juntos e que no caso do autor primeiramente foi 

negado a hospedagem, em que pese posteriormente tenha sido permitido. 

Contudo, verifico nos depoimentos da testemunhas Célia e Aparecida, que 

eram as companheiras de quarto, que eles sofreram constrangimentos no 

saguão do hotel, pois permaneceram por mais de 30 minutos aguardando 

o imbróglio ser resolvido e ouvindo comentários constrangedores. Desta 

forma, vislumbro que a política de hospedagem do hotel ofendeu sem 

dúvidas direitos básicos à honra subjetiva e dignidade da pessoa humana, 

pois se mostrou excessiva e não demonstra qualquer razoabilidade na 

proibição de hospedagem de homens e mulheres em quarto coletivo. 

Assim, as provas juntadas aos autos comprovam o dano moral da parte 

autora, ao que caberia à parte reclamada comprovar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor produzindo provas para sua 

defesa. Sobre este tema, diga-se ainda, que a indenização deve atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser 

observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 
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causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. Sopesando 

tais critérios, tenho como razoável o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda 

como punição à parte Reclamada. Os danos materiais não foram 

comprovados pela parte autora que não indicou quais bem teriam sido 

danificados e nem trouxe notas fiscais dos mesmos. Pelo exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial 

para: a) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% 

ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004399-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004399-93.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ABEL OLIVEIRA DA COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta ABEL 

OLIVEIRA DA COSTA em face de ESTADO DO MATO GROSSO e 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO – 

DETRAN. Diz, em síntese, que era proprietário de três veículos, os quais 

sejam: Ford Corcel Luxo, placa JYF2868, ano de fabricação/modelo: 

1975/1976, Renavam 00126601461, tendo o vendido em torno de 1999; 

motocicleta Dafra/Kansas 150, placa NJA4078, ano de fabricação/modelo: 

2008/2008, Renavam 00977575802, tendo o vendido em torno de 2011; 

motocicleta JTA Suzuki Intrunder 250, placa KAO1167, ano de 

fabricação/modelo: 2001/2001, Renavam 00770209157, tendo o vendido 

em torno de 2004, contudo, não se recorda o nome dos compradores, 

motivo pelo qual requer a baixa nos débitos dos veículos e a baixa destes. 

Pois bem. De pronto verifico a ilegitimidade passiva dos requeridos, pois, 

não restou demonstrado que a parte autora diligênciou no sentido de 

buscar os compradores dos veículos para serem transferidos os débitos 

a estes. O fato é que a baixa nos débitos tributários e não tributários pelo 

ente público deve estar respaldado em fatos concretos, sendo, 

desnecessário, inclusive, a audiência de instrução requerida pela parte 

autora, pois não consta no polo passivo os compradores dos veículos, 

para quem devem ser repassados os supostos débitos. No caso, outra 

alternativa não resta a não ser reconhecer a ilegitimidade passiva dos 

requeridos, fato este que não impede a parte autora de diligenciar para 

buscar os compradores dos veículos e posteriormente propor nova ação. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 267, VI, do CPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 ambos da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004139-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS MARIS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO(A))

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHUENLAY DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

CHUENLAY DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004139-50.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCIS MARIS CRUZ 

REQUERIDO: CHUENLAY DA SILVA MARQUES, CHUENLAY DA SILVA 

MARQUES VISTOS ETC... Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no 

artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por FRANCIS MARIS CRUZ em desfavor de JORNAL OESTE E 

CHUENLAY DA SILVA MARQUES alegando o Requerente que no dia 

09.08.18, por volta de 10:32h, o requerido Chuenlay da Silva Marques, 

publicou em seu portal eletrônico de notícias Jornal Oeste, texto 

pseudo-jornalístico de conteúdo inverídico e sensacionalista, pelo qual, 

primeiramente plagiou matéria divulgada pelo portal de notícias 

"www.folhamax.com.br", em seguida, alterou o seu conteúdo a fim de 

vincular indevidamente a reportagem exibida no dia 05.08.18 pelo 

Programa "Fantástico" da rede Globo de Televisão, à imagem e ao nome do 

Prefeito deste Município de Cáceres, Francis Maris Cruz, autor desta ação, 

com o único intuito de macular a imagem pública e atacar a honra pessoal 

do requerente. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Nota-se que os reclamados foram 

regularmente citados, conforme ID 15836781 contudo, não compareceram 

a audiência de conciliação, bem como, não apresentaram contestação no 

prazo legal. Razão pela qual a decretação da revelia é medida que se 

impõe, com base no artigo 20 da lei 9.099/95. É o sucinto relato. Decido. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise dos 

autos, verifica-se pelos documentos juntados com a peça exordial, que o 

Requerido ultrapassou a simples publicação de notícia de fato, 

manipulando uma matéria publica em outro site, para se fazer constar 

fatos inveridícos, Portanto, a referida reportagem ultrapassa o limite da 

liberdade de imprensa. Assim, o Requerido foi no mínimo, negligente, pois 

não possui nenhum tipo de segurança efetiva (controle de informações) 

para os usuários daquele sistema virtual, ou seja, qualquer pessoa mal 

intencionada, pode adentrar naquele sítio e escrever horrores e absurdos 

da conduta sócio-moral de qualquer cidadão. Pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. A inteligência do 

art. 186 do novo Código Civil Brasileiro, assim dispõe: Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito 

(destaquei e negritei). Portanto tal assertiva corrobora com o art. 927 do 
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mesmo diploma legal, que dispõe: aquele que, por ato ilícito causar dano a 

outrem fica obrigado a repará-lo. (destaquei e negritei). Em nosso direito, 

como na maioria dos países civilizados, a honra das pessoas é tutelada 

principalmente na via criminal. No plano da responsabilidade civil, 

aproveita-se, em linha de princípio, o exame dos requisitos dos crimes 

contra a honra feita pela doutrina e jurisprudência penal. Como dizia 

MAZEAUD, a paz jurídica tanto é perturbada pelo delito como pela ofensa 

ao patrimônio. Acontece, porém, que este se recompõe pela indenização, 

ao passo que a paz social só se restaura, naquele, com a pena. (Trité 

Theorique et Pratique de la Responsabilité Civile, Delituale et Contractualle. 

Paris, Tomo I, 1938, pág. 06). (destaquei e negritei). A responsabilidade 

civil do causador do dano opera-se estando presentes a culpa; o dano e o 

nexo de causalidade ensejando pois, sua necessária reparação, que 

ocorreu no presente caso, conforme acima explicitado. Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pelo Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e 

severidade. Portanto, inexistindo critérios determinados e fixos para a 

quantificação do dano moral, é recomendável que o arbitramento seja feito 

com equilíbrio e atendendo as peculiaridades do caso concreto, já que a 

reparação deve ter fim também pedagógico, de modo a desestimular a 

prática de outros ilícitos similares. A respeito do valor da indenização por 

dano moral, a orientação doutrinária e jurisprudencial é no sentido de que: 

No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (negritei). Pelo 

Exposto, decido: a) Julgo Procedente o pedido inicial para CONFIRMAR a 

liminar proferida nos autos e CONDENO o jornal Reclamado, a pagar ao 

Reclamante, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais 

sofridos, acrescidos de juros e correção monetária a partir deste decisum. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003220-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Joscineide Melo de Brito (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GILBERTO CARVALHO GUIMARÃES (TESTEMUNHA)

DIEGO MARCELO DIAS BONFIN (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003220-32.2016.8.11.0006. REQUERENTE: FABIO SILVA LEMES 

REQUERIDO: JOSCINEIDE MELO DE BRITO Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS C/C COM 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por FABIO SILVA LEMES em 

desfavor de JOSCINEIDE MELO DE BRITO, alegando que a fora contratado, 

formalmente pela requerida, para a realização de uma obra em sua 

residência. Entretanto, adicionalmente ao que fora firmado na contratação 

do autor, fora realizado ações aditivas, solicitadas e autorizadas pela 

requerida e que o serviço adicional que o Requerente realizou ficou 

valorado em R$ 7.185,00 (sete mil cento e oitenta e cinco reais), valor 

esse que a Requerida deveria pagar ao Requerente, porém, não o fez. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Isto porque deve o autor 

provar o fato constitutivo do seu direito, cabendo ao réu provar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, nos termos do artigo 

373 do CPC. Provar significa a demonstração de fatos relevantes e 

pertinentes agitados no processo. A prova deve convencer; aquela que 

apenas indica remota possibilidade, não satisfaz o julgador que necessita, 

para formar seu convencimento, de provas escorreitas na demonstração 

dos fatos alegados na inicial. O ônus da prova parte do princípio que toda 

afirmação precisa de sustentação, de provas para ser levada em 

consideração, e quando não são oferecidos, essa afirmação não tem 

valor argumentativo e deve ser desconsiderada em um raciocínio lógico. 

Segundo o Código de Processo Civil, ônus da prova é o encargo atribuído 

pela lei a cada uma das partes de um processo, de demonstrar a 

ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem 

proferidas. No caso em apreço, o autor não trouxe aos autos um conjunto 

probatório suficiente, que sustentasse todas as suas alegações exordiais. 

Afirma que os serviços “adicionais” teriam sido pactuados de forma verbal 

entre as partes. Contudo, o autor não conseguiu se desvincular dos 

termos do contrato trazido pela parte autora no ID 7150976, onde restou 

bem demonstrado, os serviços a serem realizados e os valores a serem 

auferidos pelo autor. Desta forma, não a qualquer possibilidade da 

prolação de uma sentença favorável ao autor, com um conjunto probatório 

tão juridicamente anêmico. Assim, completamente ausente de 

plausibilidade os argumentos lançados pelo reclamado, devendo a 

presente ser julgada improcedente. Deixo de acolher os pedidos da parte 

Requerente de condenação da parte autora em litigância de má-fé e 

pedido contraposto, por não entender cabíveis tais pedidos no presente 

processo. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002239-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY ROSA ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002239-32.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FERNANDA SOUZA 

REQUERIDO: MARLY ROSA ALVES Vistos, etc. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Ação 

Indenizatória proposta por FERNANDA SOUZA em face de 

SUPERMERCADO - CASA NOSSA SENHORA DA APARECIDA, razão 

social MARLY ROSA ALVES. Diz, em síntese, que no dia 21/05/2018 às 

08h30min compareceu junto à requerida para realizar sua compra do mês, 
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sendo pago o valor de R$ 403,00 (quatrocentos e três reais) em dinheiro, 

contudo, a compra até às 16h a compra não havia sido entregue e quando 

procurou o mercado este já estava fechado, momento em que foi 

informada que a dona do estabelecimento residia no imóvel acima e tendo 

chamado por mais de 1 hora a requerida compareceu na frente da 

residência e após ser interpelada pela autora para entregar a compra 

pegou o dinheiro amassou e jogou para a parte autora. A parte reclamada 

em contestação alega que por um equívoco no sistema de entrega a 

compra não foi entregue e que o valor pago foi devolvido à parte autora. 

Foi realizada audiência de instrução. Pois bem. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 

336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Em atenta análise dos fatos e provas trazidas aos autos 

verifico que restou incontroverso que a compra realizada pela parte 

autora não foi entregue e que o valor pago foi devolvido. Ainda, de acordo 

com o depoimento da testemunha Adriana as compras realizadas até as 

9h, quando realizadas em feriados, somente são entregues no dia 

seguinte e que a autora realizou a compra às 9h10min. Ainda, de acordo 

com o depimento da testemunha Dorival a proprietária da reclamada Sra. 

Marli atendeu a parte autora de forma vexatória, bem como na devolução 

do dinheiro jogou o mesmo de cima de sua residência para a autora, e que, 

inclusive, o dinheiro caiu na água. Desta forma, vislumbro que a simples 

não entrega da mercadoria no prazo por si só não caracterizaria danos 

morais, contudo, restou comprovado o abuso do direito da parte requerida 

quando de forma abusiva e vexatória constrangeu a consumidora na 

resolução do problema, bem como na forma da devolução dos valores. 

Assim, as provas juntadas aos autos comprovam o dano moral da parte 

autora, ao que caberia à parte reclamada comprovar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor produzindo provas para sua 

defesa. Sobre este tema, diga-se ainda, que a indenização deve atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser 

observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. Sopesando 

tais critérios, tenho como razoável o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda 

como punição à parte Reclamada. Os danos materiais não foram 

comprovados pela parte autora que não indicou quais bem teriam sido 

danificados e nem trouxe notas fiscais dos mesmos. Pelo exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para: a) CONDENAR a reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005978-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA 73101680115 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DE MATOS SILVA OAB - BA50536-O (ADVOGADO(A))

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005978-47.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DA SILVA 

73101680115 REQUERIDO: NORSA REFRIGERANTES LTDA VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

Decido. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL ajuizada por MARIA DA SILVA 

ME em face de NORSA REFRIGERANTES AS - CAC, alegando que em 24 

de junho de 2016, recebeu em seu estabelecimento comercial cerca de 

735 (setecentos e trinta e cinco) garrafas de refrigerantes fabricadas por 

esta empresa Ré. Ocorre que alguns destes produtos estavam vencidos 

e, por isso, foi procurada por seus clientes que relataram diversos 

problemas de saúde, que teriam sido causados pelo consumo de produtos 

supostamente impróprios para consumo. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial por 

necessidade de competência, pois, as provas produzidas são suficientes 

para o deslinde da controvérsia. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia às Requeridas comprovarem que o produto 

estava próprio para consumo. É incontroverso que o produto 

comercializado estava com o prazo de validade expirado, corroborado 

pelas provas acostadas aos autos. Nota-se que a Requerida 

comercializou produto impróprio ao uso e consumo, nos termos do artigo 

18 §6º, I do CDC, estando configurada a negligencia da Requerida, pois, o 

prazo de validade serve para dar segurança ao consumidor de que o 

produto não provocará efeitos colaterais e servirá para a finalidade para a 

qual foi adquirido. As provas produzidas são suficientes para demonstrar 

a violação à segurança e a integridade física do consumidor, gerando o 

dever de indenização pelos danos decorrentes. Ainda, não é necessária a 

comprovação de que o produto tenha sido ingerido pelo consumidor para 

haver o dano. A simples aquisição de produto impróprio para consumo 

caracteriza potencial risco à saúde do consumidor e provoca sentimentos 

de insegurança, vulnerabilidade e repugnância, caracterizando danos 

morais passíveis de indenização. Neste sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA 

CONSUMO. CARNE ESTRAGADA. ASCO E NOJO. RESPONSABILIDADE 

DAS RÉS PELO ACONDICIONAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA 

MERCADORIA. EXGESE DOS ARTIGOS 14, 18, 6º. INCISO II, E 39 DO CDC. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DESNECESSÁRIO O CONSUMO PARA 

HAVER O DANO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO Nº 71005275490. 

INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00, QUE ATENDE AO CARÁTER 

PEDAGÓGICO E PUNITIVO QUE A MEDIDA EXIGE E SERÁ SUFICIENTE A 

MINIMIZAR A DOR SOFRIDA PELO OCORRIDO. REFORMA DA SENTENÇA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006661532, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 07/04/2017) Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 
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extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Já, quanto aos 

danos materiais, para que sejam ressarcidos, precisam ser cabalmente 

comprovados. Não basta uma perspectiva de direito, devem ser certos. 

Não há nos autos nem mesmo tabela de preços ou qualquer outro 

documento hábil a comprovar os valores que o autor deixou de auferir. 

Ante o exposto: a) Julgo parcialmente procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a 

título de danos morais, a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007511-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007511-41.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VINICIUS DA SILVA 

ASSUNCAO REQUERIDO: PAULO CEZAR DE SOUZA Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por 

VINICIUS DA SILVA ASSUNÇÃO em face de CLARISSE PEREIRA COUTO 

DE SOUZA e PAULO CESAR DE SOUZA. Diz, em síntese, que adquiriu dos 

requeridos pela internet um celular Iphone usado pelo valor de R$1.300,00 

(mil e trezentos reais) e após as negociações estes solicitaram o depósito 

do valor de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais) na conta Paulo Cesar de 

Souza, na agência: 6947, conta corrente: 06494-2, Banco Itaú que foi 

realizado, contudo, foi encaminhado pelo correio apenas uma caixa vazia 

e sem endereço de remetente. DA REVELIA As partes reclamadas 

deixaram de comparecer à audiência de conciliação e não apresentaram 

contestação. Assim, concluo que a parte reclamada deixou de apresentar 

sua contestação no prazo assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), implicando 

em sua revelia, nos termos do Enunciado 11/FONAJE. Desta forma, com 

suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a 

ausência de contestação da reclamada importa em confissão ficta dos 

fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente à 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Pois bem. Consigno cuidar-se de 

relação de consumo. As condições maiores para a produção probatória, 

neste caso, estão com as reclamadas, portanto, patente a 

hipossuficiência da parte reclamante e, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe às 

reclamadas provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedoras de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, inciso II, do CPC. Da análise dos vastos documentos 

apresentados pela parte autora verifica-se que o valor foi pago pelo 

produto e este não foi entregue. Logo, não há dúvida acerca da 

responsabilidade civil das demandadas pelos defeitos do produto. 

Ademais, as reclamadas não se desincumbiram do ônus de comprovar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, 

a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC. O artigo 18, do Código de 

Defesa do Consumidor, é enfático ao anunciar que: Os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 

pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (...). 

Ainda, em seu parágrafo primeiro, preleciona: Não sendo o vício sanado 

no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente 

e à sua escolha: I- a substituição do produto por outro da mesma espécie, 

em perfeitas condições de uso; II- a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III- 

o abatimento proporcional do preço. Assim, diante dos defeitos 

apresentados no produto e não tendo as reclamadas sanado o vício no 

prazo legal resta evidente o direito da reclamante à restituição do valor de 

R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), na forma simples, devidamente 

corrigido, referente à importância efetivamente paga pelo produto. No 

pertinente aos danos morais, sua reparação é garantida tanto pelo inciso 

X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186, do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, não pode deixar de ser observada, uma vez que, no 

presente caso, restou patente a desídia das reclamadas. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados à parte reclamante, em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pelas reclamadas, sendo desnecessária, assim, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano é extraído da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012). Grifei. No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, bem como 

o valor do pedido inicial, reputo justa e razoável a condenação das 

reclamadas, de forma solidária, ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

CONDENAR as reclamadas na forma solidária à devolução do valor de 

R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), na forma simples, corrigidos pelo 

INPC e juros de 1% a partir do efetivo pagamento; b) CONDENAR as 

reclamadas ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos 

danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento 

e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 114 de 841



citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002608-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ANTONINI FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAIELL ANTONINI DIAS NAKAGAKI OAB - BA56805-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA GERARD TAVARES MALAGA OAB - SP204192 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AUGUSTO DIAS RAMOS HUFFELL VIOLA OAB - 

SP0294445A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002608-26.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ROSANGELA ANTONINI 

FRANCO REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ROSÂNGELA ANTONINI FRANCO em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS 

S.A, alegando que adquiriu passagens aéreas de ida e volta com a Cia. Ré 

para o trecho Cuiabá – Salvador; foi impedida de embarcar no voo de ida 

sob justificativa que o procedimento já havia sido encerrado; sofreu 

transtornos. Pelo exposto, requer a condenação da Companhia Ré ao 

pagamento de indenização por danos morais. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Passo ao julgamento do mérito. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. A Requerida argumenta que não houve 

qualquer falha na prestação do serviço por parte da Companhia Ré, mas 

ao revés, se a parte autora não embarcou no voo contratado, isto se deu, 

única e exclusivamente, porque não compareceu em tempo hábil para o 

check in no voo operado pela ré, estando caracterizado seu no show. A 

requerida não comprovou que na data dos fatos à autora esta chegado ao 

balcão da empresa de forma intempestiva, o que impossibilitaria seu 

embarque no horário determinado. Portanto, tenho que a falha na 

prestação de serviço é evidente. Em se tratando de responsabilidade 

objetiva, esta somente pode ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato 

de terceiro, desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, hipóteses 

que não restaram caracterizadas, tendo em vista que a alteração da malha 

aérea, configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que, 

como dito, não pode ser repassado aos consumidores. Consideradas tais 

circunstâncias, não há como ser afastado o dever de reparação dos 

danos oriundos da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, 

porquanto, diferente do que faz crer a companhia aérea, não restou 

configurada qualquer excludente de sua responsabilidade no caso em 

comento. Ademais, os transtornos experimentos pelos autores, que 

tiveram a viagem alterada, necessitando reprogramarem o deslocamento 

de outra cidade, são evidentes, restando configurado o dever de 

reparação. Quanto ao dano moral, diante da comprovação da falha da 

companhia aérea, resta caracterizado o dever de indenizar os transtornos 

daí advindos. O fato vivenciado pela autora ultrapassa a linha do mero 

dissabor, pois é cediço que passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, aborrecimentos e 

preocupações. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano 

constitucional, no artigo 5º, incisos V e X, da Carta Política, e 

expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 

combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso 

prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do 

dano extrapatrimonial. Assim, em relação ao valor da indenização, 

deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o 

caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a 

repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização. A 

indenização deve, assim, guardar a dupla função, observando os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao 

agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a 

ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause 

enriquecimento sem causa à parte lesada. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para: a) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento 

de R$ 3.000,00 (três) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002026-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY CRISTINA LOPES DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT12336/O-O (ADVOGADO(A))

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT12716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002026-60.2017.8.11.0006. AUTOR(A): SUELY CRISTINA LOPES DE 

SIQUEIRA REU: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. Trata-se de AÇÃO DE 

CANCELAMENTO E RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO, COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS ajuizada por SUELY 

CRISTINA LOPES DE SIQUEIRA em face de UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, onde alega ser efetiva do quadro de 

docentes da UNEMAT desde o ano de 1995. A autora busca junto ao 

poder judiciário o fim de desconto em sua folha de pagamento, referente a 

valores que teria recebido à maior durante o período de maio de 2014 a 

fevereiro de 2016. A Requerida FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO 
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DE MATO GROSSO – UNEMAT, apresentou contestação sustentando 

seus argumentos de que em um processo de progressão de nível, a 

administração pública ocorreu em erro, lançando a autora como 

enquadrada na classe C (referente ao enquadramento de professores 

com doutorado), quando na realidade ela deveria estar enquadrada na 

classe B. No presente caso a administração pública deveria ter 

enquadrado a autora na classe B, nível 07. Ocorre que por um equívoco 

da administração, a parte autora foi inserida na classe C, nível 07, 

recebendo remuneração referente ao título de doutorado, título este que a 

autora ainda não detêm. Passo à análise do mérito. Tratando-se de matéria 

que independe da produção de outras provas, além daquelas já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao mesmo tempo em 

que os cofres públicos não podem sofrer ataques de pessoas que 

receberam indevidamente determinado aumento (seja por dolo, seja por 

culpa da Administração Pública), também não é justo que a Requerente 

tenha esta obrigação. Não pode a Requerente se ver obrigada a ressarcir 

valores que recebeu em virtude de erro administrativo, se não colaborou 

para a ocorrência desse erro e recebeu os valores de boa-fé. Os valores 

recebidos pela Requerente foram pagos na inconteste presunção de 

legalidade e de validade, tendo em vista, o mesmo ter sido concedido pelo 

processo administrativo nº 286687/2001, que se trata da progressão por 

tempo de serviço, assim, afasta qualquer possibilidade de falar em má-fé 

por parte da mesma. A atualização no salário da Requerente foi realizada 

pela Administração, segundo atesta o Ofício 204/2014 – DAGP de 28 de 

maio de 2014 e do Ato Administrativo nº 2254/SEGES/2016, em razão do 

reposicionamento no nível conforme ficha de tempo de serviço na carreira, 

elevando a Requerente para o nível 07, reajuste concedidas conforme a 

Lei Complementar nº 534/2014, que autoriza o reposicionamento. Não há 

dúvidas, portanto, que a Requerente não tenha exercido qualquer 

influência no pagamento a maior de sua remuneração. A jurisprudência 

reconhece a impossibilidade de devolução ao Erário de valores recebidos 

por erro da Administração, conforme determinado na sumula 473, do STF; 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 

que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial. Aduz nossos Tribunais sobre este assunto: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 12.016/2009. COMPETÊNCIA 

DO TRIBUNAL A QUO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS SEM 

PREQUERIDAVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 

AGRAVO DESPROVIDO. 1.Conforme o parágrafo único da Lei nº 

12.016/2009, "Nos casos de competência originária dos tribunais, caberá 

ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na 

sessão do julgamento. Parágrafo único. Da decisão do relator que 

conceder ou denegar a medida liminar caberá agravo ao órgão 

competente do tribunal que integre." 2.A jurisprudência pacífica desta 

Corte e do eg. Superior Tribunal de Justiça assentou que é necessário 

pRequeridavio processo administrativo, com os recursos à ele inerentes, 

para autorizar descontos nas folhas de pagamento dos servidores. 

3.Agravo regimental desprovido. (grifo nosso) (TRF-1 - AGAMS: 18863 

GO 0018863-63.2005.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 07/06/2011, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: e-DJF1 p.39 de 28/06/2011). Ante 

todo o exposto, não restam dúvidas quanto à presença de todos os (04) 

quatro requisitos: a) presença de boa-fé por parte do servidor, b) 

ausência de influência do servidor para concessão da vantagem 

impugnada, c) inexistência de dúvida plausível sobre a interpretação, 

validade ou incidência da norma infringida, quando do pagamento da 

vantagem impugnada, d) interpretação razoável da lei pela Administração, 

que desobrigam a devolução dos valores recebidos de boa-fé. Ainda, a 

autora faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial 

experimentado, uma vez que a penalidade aplicada, inegavelmente causou 

a autora sensações que não podem ser consideradas mero aborrecimento 

corriqueiro. No caso concreto, tenho que a hipótese dos autos reflete o 

dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o aborrecimento, o 

transtorno e o incômodo causados pelo requerido são presumidos, 

conferindo o direito à reparação, sem a necessidade de produção de 

outras provas. Em outras palavras, o próprio fato já configura o dano. No 

caso em comento, o ato administrativo praticado, de fato, revelou-se 

irregular, principalmente pelo contexto da autuação, certamente não houve 

a conduta dolosa, mas a culposa sim, eis que ao autuar não se observou 

a descrição do veículo. Comprovada a existência do dano e do nexo 

causal e ausente excludente capaz de afastar a responsabilidade civil, 

identificados os elementos necessários á configuração do dever de 

indenizar, restando apenas fixar o quantum. Nesta senda, se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na exordial, para: a) CONFIRMAR a liminar deferida nos autos; b) 

CONDENAR a requerida a restituir à Requerente o valor dos descontos do 

mês de setembro de 2016 no valor de R$ 18.499,09 (dezoito mil, 

quatrocentos e noventa e nove reais e nove centavos); c) CONDENAR a 

requerida a restituir à Requerente os descontos indevidos de 10% 

mensais que estão foram efetuados em sua folha de pagamento desde 

maio de 2016 no valor R$ 13.383,88 (treze mil, trezentos e oitenta e três 

reais e oitenta e centavos) d) CONDENAR a requerida a pagar para a 

parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a 

partir da citação válida e correção monetária a partir desta data; Sem 

custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os 

autos. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007385-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA EDNA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIGAR ANIZIO DE LIMA (REQUERIDO)

PAULO ANIZIO DE LIMA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007385-88.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta por SEBASTIANA EDNA DA SILVA 

SANTOS em desfavor de EDIGAR ANIZIO DE LIMA, alegando ser credora 

do autor do valor de R$ 8.000,00 (oito mil Reais), referente à venda de um 

veículo marca RENAULT MEGAN. O Requerido apresentou contestação 

sustentando que não há pagamento pendente em relação à venda 

supracitada, uma vez que, em síntese, prestava serviço para o esposo da 

autora, Francisco Mariano dos Santos, como encarregado da fazenda 

Anny Elly, sendo que negociou a compra do automóvel com o mesmo e 

que, na realidade, o veículo foi vendido pelo valor de R$ 16.000,00 

(dezesseis mil). Aduz que o Sr. Francisco e o Requerido convencionaram 

que seria pago o valor de R$ 6.000,00 (seis mil Reais) a título de comissão 

da venda do imóvel rural. Narra que, neste contexto, o pagamento pelo 

veículo se deu da seguinte forma: R$ 10.000,00 (dez mil) no ato da 

rescisão contratual entregue em mãos ao Sr. Francisco, R$ 6.000,00 
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abatido do serviço de comissão supramencionada. Assim, entende 

adimplido o valor e pugna pela improcedência da demanda. Foi realizada 

audiência de instrução e julgamento, na qual foi ofertado memoriais finais 

orais (ID 25748505). É a síntese necessária. Decido. O artigo 373 do CPC 

disciplina que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e 

ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Provar 

significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no 

processo. A prova deve convencer; aquela que apenas indica remota 

possibilidade, não satisfaz o julgador que necessita, para formar seu 

convencimento, de provas escorreitas na demonstração dos fatos 

alegados na inicial. O ônus da prova parte do princípio que toda afirmação 

precisa de sustentação, de provas para ser levada em consideração, e 

quando não são oferecidos, essa afirmação não tem valor argumentativo 

e deve ser desconsiderada em um raciocínio lógico. No caso em apreço, a 

parte autora juntou aos autos DUT do veículo (ID 10805413), no qual 

consta o valor da venda no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil Reais). 

Quanto a alegação do Requerido referente à comissão pela venda do 

imóvel rural, a mesma foi corroborada apenas pelo informante ouvido, 

Paulo Anizio de Lima, irmão do demandado. Registro que a informação 

prestada deve ser considerada em consonância com as demais provas 

produzidas no processo, uma vez que não se cinge do compromisso de 

dizer a verdade. Nessa conjuntura, infere-se que a tese defensiva de 

promessa de comissão não foi comprovada nos autos, porquanto as 

testemunhas ouvidas, Rosilene Ferreira Faria e Valzinete Ventura de Melo, 

não ouviram nada a respeito; a testemunha Rosilene afirma que o 

demandado disse que não pagaria o valor de R$8.000,00 (oito mil Reais) 

não sabendo especificar qual seria a motivação a que se referia. Portanto, 

a alegação autoral é verossímil e as provas produzidas apresentam 

elementos capazes de concluir pela procedência da demanda. Por estas 

razões, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para condenar a 

parte reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

Reais) devidamente corrigido a partir da data do ajuizamento da ação e 

juros desde a citação válida pelo índice INPC. Sem custas ou honorários, 

nesta fase (Art. 55, LJE). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003670-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PAZ ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

QUALICORP S.A. (REQUERIDO)

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003670-04.2018.8.11.0006. REQUERENTE: IGOR PAZ ANDRADE 

REQUERIDO: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

QUALICORP S.A., ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE 

S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por IGOR PAZ ANDRADE em 

desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A e 

UNIMED alegando que a mensalidade do seu Benefício possuía o valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais) e que, em razão da aplicação dos reajustes 

optou por alterar a modalidade do plano, passando a pagar o valor de 

R$166,39 (cento e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos). 

Contudo, o novo plano contratado também sofreu reajustes e o novo valor 

do benefício está no importe de R$ 409,09 (quatrocentos e nove reais e 

nove centavos). No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO a preliminar de 

ilegitimidade passiva da parte QUALICORP ADMINISTRADORA DE 

BENEFÍCIOS S.A, tendo em vista, que como se extrai dos autos, a parte 

demandada é a operadora do plano de saúde em questão, assim, não 

como se aplicar a presente preliminar ao caso. REJEITO a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial por necessidade de competência, pois, 

as provas produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia. 

ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Unimed 

Cáceres. Muito embora a parte autora tenha-se valido da teoria da 

aparência, para arrolar a Requerida no polo passivo. Temos que a 

presente teoria por si só, não pode azo para ilegitimas demandas. Já que a 

parte Requerida em questão, não resguarda qualquer vínculo com a parte 

autora. O fato da Requerida usar o mesmo símbolo, cor de marca ou 

slogan, de outras cooperativas de trabalho médico, não são motivos que 

justifiquem estar na presente demanda, haja vista, que a parte demandada 

não celebrou qualquer tipo de contrato de prestação de serviços com a 

parte autora. Assim sendo, a correta media a ser adotada no presente 

caso é a exclusão da demandada do polo passivo deste processo. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Como podemos extrair dos autos a 

Irresignação da parte autora se baseia em reajustes aplicados em seu 

plano de saúde, que o mesmo considera desproporcionais, entretanto, o 

reajuste anual tem previsão contratual, respeitando-se às normas da 

Agência Reguladora e a legislação pátria. O contrato ora questionado pelo 

autor prevê expressamente a possibilidade de reajuste anual e por faixa 

etária. Diante de uma acurada análise nas normas vigentes e agência 

reguladoras, percebemos, que os percentuais de variação entre as faixas 

etárias ficaram sob a responsabilidade da operadora de plano de saúde, 

que tem liberdade para impor os preços no produto oferecido, com amparo 

em estudos atuariais. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o 

percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a 

continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a 

sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa 

comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, ante a natureza da 

atividade econômica explorada. Dessa forma, o órgão regulador da área 

faz um acompanhamento das práticas atuariais de formação de preços, 

que não é aleatória, com vistas a prevenir os atos comerciais abusivos e o 

desequilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde. Assim sendo, para 

que se considere valido o reajuste de mensalidade de plano de saúde 

fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, devemos levar em 

consideração determinadas premissas, qual seja: a) Desde que haja 

previsão contratual; b) sejam observadas a normas expedidas pelos 

órgãos governamentais reguladores; c) não sejam aplicados percentuais 

desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial 

idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 

Assim, é de suma importância trazer ao debate o entendimento aplicado ao 

tema pelo TJ-MT, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO (202) Nº 1008580-58.2019.8.11.0000 AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - REVISÃO CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE C/C 
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RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PLANO 

DE SAÚDE – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL – 

CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS - ABUSO NÃO CONFIGURADO – 

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É possível a pactuação 

sobre o aumento de faixa etária se respeitados alguns requisitos, como a 

expressa previsão contratual, a não aplicação de índices de reajuste 

desarrazoados ou aleatórios e a observância das normas expedidas 

pelos órgãos governamentais. (N.U 1008580-58.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, 

Publicado no DJE 25/10/2019). Por fim, a cláusula de reajuste da 

mensalidade por mudança de faixa etária do usuário não é inidônea, se 

devidamente respeitados os normativos do setor, podendo, inclusive, os 

percentuais de majoração ser revistos acaso abusivos, o que não 

vislumbramos no presente caso. ACOLHO o pedido de Ilegitimidade 

passiva da UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a esta 

Requerida. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 

487, I CPC; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006074-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006074-62.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALEXANDRA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, AYMORE Vistos, etc. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

A parte autora foi intimada para juntar aos autos endereço atualizado do 

requerido (ID 18150772 ), contudo, quedou-se inerte. Assim, cabe a parte 

autora dar continuidade do processo, ao que outra alternativa não resta a 

não ser a extinção do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

CPC/2015. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

arts. 54 e 55 ambos da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001179-90.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Autora para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001490-52.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO / MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES (REU)

M.A. Ponde Nince - ME (REU)

Maria Adelia Daltro de Souza (REU)

Galetti Transportes, Comércio e Representações Ltda - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

NESTOR FERNANDES FIDELIS OAB - MT6006-O (ADVOGADO(A))

RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS OAB - MT18646-O 

(ADVOGADO(A))

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT3670-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001490-52.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO / MT 

REU: DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES, MARIA ADELIA DALTRO 

DE SOUZA, M.A. PONDE NINCE - ME, GALETTI TRANSPORTES, COMÉRCIO 

E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME Vistos etc. Especifiquem as partes, no 

prazo legal, as provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência 

de instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, para que 

o processo seja saneado, momento em que serão fixados os pontos 

controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo 

sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, 

manifestem-se os litigantes interesses em conciliarem. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Diamantino, 29 de abril de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000086-97.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CASTOLDI DIESEL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MATEUS CRIVELETTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000086-97.2016.8.11.0005. 

EXEQUENTE: CASTOLDI DIESEL LTDA EXECUTADO: MILTON MATEUS 

CRIVELETTO Vistos etc. Em postulado de id. 26723281 a parte exequente 

requer a conversão da ação de execução para entrega de coisa incerta 

por quantia certa. Assevera que o débito apurado perfaz o valor de R$ 

393.936,21 (trezentos e noventa e três mil novecentos e trinta e seis reais 

e vinte e um centavos). DECIDO. No caso, verifico que o exequente 

ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta e pediu a citação 

do executado para proceder à entrega daquilo a que estava obrigado pela 

Cédula de Crédito Rural, juntada com a inicial, ou seja, a entrega da quantia 

de 120.000 (cento e vinte mil) quilos de soja, que representa 2.000 sacas 

de 60,00 quilos. Convém assinalar que o objetivo das execuções é o 

recebimento, pelo credor, do bem específico. Todavia, nas hipóteses em 

que ele não for entregue, tiver se deteriorado, ou não for encontrado (art. 

809 do CPC/2015), poderá o credor optar pela entrega de quantia em 

dinheiro, equivalente ao valor da coisa, transformando-se a execução 

para entrega de coisa em execução por quantia certa. Assim sendo, a 

conversão será precedida da prévia apuração do ‘quantum debeatur’, por 

estimativa do credor ou por arbitramento judicial, se o valor equivalente à 
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coisa não constar do próprio título, sem a qual esse careceria de liquidez, 

impossibilitando a execução. Apesar de não consubstanciar obrigação 

pecuniária admite-se a conversão da coisa em valor monetário liquidando 

a obrigação de pagar. Sobre o tema: "Transforma-se em um título líquido e 

certo, exigível pela quantidade e qualidade de produtos nela previstos. É 

permitida a liquidação financeira da CPR, cuja cobrança se processa 

mediante a ação de execução de quantia certa. Transforma-se o produto 

em valor monetário. Ou, em vez de seguir a execução para entrega de 

coisa certa ou incerta, procede-se a execução mediante a execução por 

quantia certa. Para tanto, deverá conter, no corpo da cédula, os 

referenciais necessários à clara identificação do preço ou índice de 

preços a ser utilizado no resgate do título, e mais, a instituição 

responsável por sua apuração ou divulgação, a praça ou o mercado de 

formação do preço e o nome do índice. Os indicadores de preço devem 

ser apurados por instituição idônea e de credibilidade, vindo divulgado 

ampla e periodicamente." (in RIZZARDO, Arnaldo. Títulos de Crédito, 4ª 

edição. Forense, 08/2013. VitalSource Bookshelf Online.) Constatando-se 

nos autos que não poderão ser entregues as sacas de soja contratadas, 

em virtude de não terem sido encontradas, o deferimento do pedido do 

exequente, de conversão da execução para entrega de coisa em quantia 

certa, cuja manifestação foi instruída com memória de cálculo, é medida 

que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pelo credor e CONVERTO a ação executiva de entrega de coisa incerta 

para execução por quantia certa de R$ 393.936,21 (trezentos e noventa e 

três mil novecentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos), no valor 

de e determino as seguintes providências: INTIME-SE a executada para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, 

NCPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses, FIXO em 10% sobre o valor da causa e, 

em caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida 

pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar 

dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Diamantino, 29 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000989-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALOIR ALVES VIANA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOIR ALVES VIANA OAB - SP272812 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYANE JURACI DE SOUZA OAB - MT24514/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000989-64.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: ALOIR ALVES VIANA JUNIOR EXECUTADO: JUSTINA 

AZEVEDO DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Exceção de 

Pré-Executividade interposta pela parte executada JUSTINA AZEVEDO DE 

SOUZA, pugnando pelo desbloqueio da pensão e aposentadoria que 

foram bloqueados de sua conta. A parte exequente se manifestou, no id. 

27205077. Viram-me os autos conclusos. DECIDO. A parte executada 

alega que foi bloqueada quantia em dinheiro via BACENJUD, de proventos 

oriundos de pensão por morte e aposentadoria, sendo R$ 2.369.86 (dois 

mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos) 

bloqueados no banco Bradesco, o qual advém da pensão por morte que 

recebe de seu finado marido; e a quantia de R$ 1.461.38 (um mil 

quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos) bloqueados 

no Banco Caixa Econômica, provenientes da aposentadoria rural. Alega a 

impenhorabilidade absoluta desses valores, ao argumento que existe 

legislação para isso. Pois bem. No caso dos autos, verifica-se que a 

executada comprovou que recebe aposentaria rural e pensão por morte, e 

que esses valores foram bloqueados por meio de bacen, nos ids. 

26646164, 26647161 e 26652849. Frisa-se que o artigo 833 do NCPC traz 

rol taxativo das causas legais de impenhorabilidade absoluta. Vejamos: 

“Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os 

soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as 

pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas 

por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)”. Nesse sentido, segue 

entendimento jurisprudencial: “PENHORA DE PROVENTOS E 

APOSENTADORIA POR PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. 

Absolutamente impenhorável percentual dos salários, o que inclui 

pensionamento por morte, do executado, pois embora o § 2°do artigo 833 

do CPC/2015 tenha flexibilizado as hipóteses de impenhorabilidade 

previstas nos incisos IV a X do caput, tal exceção à regra do inciso X há 

de ser aplicada apenas em caso de pagamento de prestação alimentícia, 

que não se confunde com o crédito trabalhista, não obstante a natureza 

alimentar”. (TRT – 3 – AGRAVO DE PETIÇÃO 00109448320195030035 – 

data da publicação: 19/12/2019). Portanto, o pedido da parte executada no 

tocante as liberações dos valores bloqueados devem ser liberados. Ante 

o exposto, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade, e determino a 

imediata devolução e consequente liberação dos valores bloqueados em 

favor da parte executada. Intime-se a parte executada para informar a 

conta bancária para ser efetuada a devolução dos valores. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 29 

de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000760-70.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. R. D. S. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABELLE EPIFANIO OAB - MT19915-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000760-70.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): TAMARA SILVA REU: ERWIN GLAUCO RIBEIRO DOS SANTOS 

VASCONCELLOS Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que 

nenhuma preliminar fora arguida em sede de contestação, bem como que 

o processo encontra-se em ordem, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas, uma vez que as partes são legítimas e 

estão bem representados. Dou o feito por saneado. Constato que existem 

questões que ainda exigem uma maior dilação probatória, não se 

configurando o presente feito nas hipóteses previstas no artigo 355 do 

Novo Código de Processo Civil, que possibilitam o julgamento antecipado 

da lide. Para produção de provas, fixo como ponto controvertido: - 

Necessidade e possibilidade da majoração dos alimentos. Defiro a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes. Designo 

audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 19 de agosto de 

2020, às 15:00 horas. As partes prestarão depoimento pessoal sob pena 

de confesso (artigo 385 caput e § 1º NCPC). As testemunhas deverão ser 

qualificadas (artigo 450 caput NCPC), bem como o(a) procurador(a) 

constituído(a) das partes litigantes intimar ou informar a(s) testemunha(s) 

arrolada(s), do dia, da hora e do local da audiência designada (art. 455, 

caput e § 1º, NCPC), ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo 

‘codex’. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas antes da audiência (art. 357, § 4, CPC/2015), sob pena 
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de preclusão. Proceda-se, se for o caso, nos termos do art. 477, §§ 3º e 

4º, do CPC/2015. Constem as advertências do § 8º, do art. 334 § 5º, do 

art. 455 e a informação do art. 463, todos do CPC de 2015. O depoimento 

prestado em juízo é considerado serviço público (art. 463, NCPC). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino/MT, 27 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000162-82.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ORIEL LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

DALVA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000162-82.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: DALVA PEREIRA DOS SANTOS, ORIEL LOPES DE ALMEIDA 

Vistos etc. Decisão de id. 29410103, facultou aos autores emendar a 

inicial, juntando aos autos declaração de imposto de renda, todavia, 

quedaram-se inertes, consoante certidão de id. 31390640. Ante o 

exposto, faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o 

cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento 

integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 29 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000543-90.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES GERALDO TRABACHIN (REU)

 

8 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000543-90.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: EUCLIDES GERALDO 

TRABACHIN Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. 

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem com petição devidamente instruída por prova escrita, 

conforme documento(s) acostado(s), sem eficácia de título executivo, de 

modo que a ação monitória é pertinente (art. 700, NCPC). DEFIRO, pois, de 

plano, a expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos 

pedidos na inicial (art. 700, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, 

caso o demandado o cumpra, ficará isento de do pagamento de custas 

processuais (§ 1º, art. 700, do mesmo ‘codex’) e, em consequência, a 

parte requerente dará como quitada a obrigação, todavia, no caso de não 

cumprimento, fixo desde já os honorários advocatícios em 05% (cinco por 

cento) do valor da causa. Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, a 

parte demandada poderá oferecer embargos, e, caso não haja 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, 

NCPC). Dos embargos, intime-se a parte embargada para responder em 15 

(quinze) dias (art. 702, § 5º, NCPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 29 de abril 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001892-65.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEAMENTO RAIZES DO TARUMA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001892-65.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: LOTEAMENTO 

RAIZES DO TARUMA LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução 

Fiscal ajuizado por MUNICIPIO DE DIAMANTINO em desfavor de 

LOTEAMENTO RAIZES DO TARUMA LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de ids. 29038842 e 29037283, as 

partes entabularam acordo, pugnando pela homologação e extinção do 

feito. É o necessário relato. DECIDO. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e condições 

encontram-se estampadas em postulado de ids. 29038842 e 29037283 e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil. Honorários conforme pactuados. Sem custas. 

Homologo a desistência do prazo recursal. Intimem-se. Observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Às providências. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 29 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000581-05.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDO REI DE ALMEIDA (EXECUTADO)

VILMAR CAROBINI DA ROSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000581-05.2020.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: VILMAR CAROBINI DA 

ROSA, CARLINDO REI DE ALMEIDA Vistos etc. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 

em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de 

integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela 

metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar 

dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 29 de abril de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001608-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

F C LOURENCO CONSTRUCAO CIVIL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NASCENTES DO XINGU INVESTIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as Requeridas, através de seu patrono, para querendo, 

manifestarem nos autos acerca dos Embargos de Declaração 

apresentados por F. C. Lourenço Construção Civil.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104090 Nr: 139-95.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 Vistos etc.

Da análise dos autos verifico que o Alvará sob nº 605104-9/2020, foi 

cancelado, com a informação na mensagem status “CNPJ 

INCONSISTENCIA NOS DADOS BANCÁRIOS FORNECIDOS PARA 

CRÉDITO”.

Ante o exposto, expeça-se novo alvará judicial, consignando as 

informações corretas da parte beneficiária.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 143036 Nr: 776-07.2020.811.0005

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: José Mário da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com supedâneo no artigo 118 e artigo 120, ambos do 

Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado pelo requerente e 

DETERMINO a imediata restituição da motocicleta YAMAHA, Factor YBR 

125 E, ano 2011, Renavam 00343609894, cor vermelha, placa NTZ-5274, 

bem como da Carteira Nacional de Habilitação pertencente ao requerente. 

EXPEÇA-SE o competente termo de restituição.Cientifique-se o Ministério 

Público e Defesa. Após, arquivem-se estes autos com as cautelas de 

estilo.Às providências.Diamantino/MT, 14 de abril de 2020.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 41999 Nr: 2822-52.2009.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haroldo Pinheiro Gonçalves, Adriana Fidelis da 

Silva, Valdinei Gomes de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Wiran da Silva - OAB:11.861

 Autos n. 2822-52.2009.811.0005

Código n. 41999

 SENTENÇA

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou HAROLDO PINHEIRO GONÇALVES e 

ADRIANA FIDELIS DA SILVA como incursos no artigo 155, §4º, incisos II e 

IV, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, bem como 

VALDINEI GOMES DE BRITO como incurso nas sanções do artigo 180, 

caput, do Código Penal.

 Consta na denúncia que, no dia 22/08/2009, por volta das 01h00min, no 

Bar do Chico, nesta cidade de Diamantino, os indiciados HAROLDO 

PINHEIRO GONÇALVES e ADRIANA FIDELIS DA SILVA agindo com 

unidade de desígnios e mediante fraude, subtraíram para proveito comum, 

um aparelho celular, marca Motorola, modelo V3, pertencente à vítima 

JOÃO SOFIO DA SILVA.

 Consta também que, no mesmo dia, por volta das 01h30min, na praça do 

Bairro da Ponte, na cidade de Diamantino, os indiciados HAROLDO 

PINHEIRO GONÇALVES e ADRIANA FIDELIS DA SILVA, agindo com 

unidade de desígnios, mediante fraude, subtraíram para proveito comum, 

uma carteira contendo documentos pessoais e R$ 5,50 (cinco reais e 

cinquenta centavos) pertencentes à vítima ANANIAS IBANEZ DE ARAÚJO 

BASTOS.

 A denúncia foi recebida em 17 de maio de 2011 (fls. 118).

 Os acusados foram citados (fl. 84) e apresentaram resposta à acusação 

às fls. 88, 93 e 143/147.

 Na sequência, durante a audiência de instrução e julgamento - AJJ foram 

inquiridas as testemunhas e realizado o interrogatório dos réus VALDINEI 

e HAROLDO. Por sua vez, a acusada ADRIANA não foi localizada para 

intimação, sendo decretada sua revelia.

 Por sua vez, o MP apresentou alegações finais às fls. 231/237.

 Empós os réus apresentaram alegações finais às fls. 241/243, 253/257 e 

259/263.

 É o relatório.

 Decido.

 É dos autos que o réu VALDINEI GOMES DE BRITO fora denunciado pela 

prática, em tese, do crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal. 

Desta feita, é imperioso o reconhecimento de que no presente caso já 

ocorreu a prescrição punitiva. Fundamento o reciocínio abaixo.

 Com efeito, a pena imposta ao delito tipificado no art. 180 caput do Código 

Penal – C P é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, 

prescrevendo em 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do 

Código Penal.

 Ocorre que, desde a data do recebimento da denúncia, dia 17 de maio de 

2011 e a presente data decorreu lapso temporal superior ao prazo 

prescricional acima mencionado.

 Como consequência, o reconhecido da prescrição punitiva em favor do 

réu VALDINEI GOMES DE BRITO é medida que se impõe.

 De outra banda, analisando detidamente os autos, verifico que é cabível a 

absolvição dos acusados, no que diz respeito ao terceiro fato descrito na 

denúncia. Trata-se de furto cujo valor enquadra-se como insignificante, 

bem inferior ao salário mínimo vigente. Explico. A res furtiva fora descrita 

como sendo uma carteira contendo documentos pessoais e R$ 5,50 (cinco 

reais e cinquenta centavos) em espécie, pertencente à vítima ANANIAS 

IBANEZ DE ARAÚJO BASTOS.

 Isso porque pelo Princípio da Fragmentariedade o Direito Penal só deve 

intervir diante de relevante lesão ou perigo de lesão a bem jurídico 

tutelado. Acerca do tema, preleciona o mestre Guilherme de Souza Nucci: 

“Princípio da fragmentariedade: significa que nem todas as lesões a bens 

jurídicos protegidos devem ser tuteladas e punidas pelo direito penal. 

Fragmento é apenas a parte de um todo, razão pela qual o direito penal 

deve ser visto, no campo dos atos ilícitos, como fragmentários, ou seja, 

deve ocupar-se das condutas mais graves, verdadeiramente lesivas à 

vida em sociedade, passíveis de causar distúrbios de monta á segurança 

pública e à liberdade. O mais deve ser resolvido pelos demais ramos do 

direito penal.”

 Pode-se, ainda, falar em fragmentariedade de 1º grau e de 2º grau. A 

primeira refere-se à forma consumada do delito, ou seja, quando o bem 

jurídico precisa ser protegido na sua integralidade. A segunda cinge-se à 

tentativa, pois se protege o risco de perda ou de lesão, bem como a lesão 

parcial do bem jurídico. Aliás, é da fragmentariedade que se extrai o 

princípio da insignificância. Ora, se o Estado só deve intervir diante de 

lesão relevante, certamente quando a lesão não é significativa – por não 

se verificar prejuízo ao Estado; isto é, não atingir os bens jurídicos 

seletamente escolhidos para a proteção do Direito Penal (ultima ratio) – 

não cabe atuação do aparato repressivo estatal.

 E o norte para analisar se houve ou não prejuízo para o Estado é medindo 

a extensão do prejuízo para a vítima do delito. No caso dos autos, a res 

furtiva fora descrita como sendo uma carteira contendo documentos 

pessoais e a importância de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos). 

Cediço que para o reconhecimento de crime, em qualquer hipótese, 
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deve-se ajuizar, antes da ilicitude do fato e da culpabilidade, a tipicidade 

objetiva (ação ou omissão, resultado e nexo de causalidade) e subjetiva 

(dolo ou culpa nos tipos que a permitem). A ausência de qualquer um 

destes componentes impede a condenação pelo fato.

 Desse modo, a mera realização de atividade tipificada (tipicidade formal) 

pela lei – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel – não enseja 

condenação se não houver presente o resultado dessa ação (tipicidade 

material), sob pena de violação do princípio da lesividade. Deve-se 

ressaltar que esta análise de presença ou não de resultado deve ser feita 

individualmente, isto é, em cada conduta típica.

 Portanto, a conduta perpetrada por HAROLDO PINHEIRO GONÇALVES e 

ADRIANA FIDELIS DA SILVA (furto), embora reprovável (e a 

reprovabilidade é inerente a todos os tipos penais), não causou lesões ou 

perigo de lesão aos bens jurídicos significativos para a vítima e, 

conseguinte, para o Estado, já que não abalou a coletividade.

 E o critério por mim utilizado para aferir se houve efetivo prejuízo ao 

patrimônio da vítima – a fim de evitar excesso de subjetivismo caso a caso 

- é o valor de até 50% do salário mínimo vigente.

 Não há, portanto, resultado da ação típica, afastando a tipicidade 

(material) do fato. Eis entendimento jurisprudencial. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES 

TENTADO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO RELEVANTE AO PATRIMÔNIO DA 

VÍTIMA, BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA. INCIDÊNCIA DO 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 

ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Quando constatada a inexistência de lesão 

relevante ao patrimônio da vítima, bem jurídico tutelado pela norma, é de 

ser absolvido o acusado por atipicidade da conduta do denunciado. O 

princípio da insignificância é regra auxiliar de interpretação, que exclui do 

tipo os danos de pouca ou de nenhuma importância, como no caso dos 

autos, em que a Res furtivae consiste em uma carteira contendo 

documentos e cartões bancários, tendo sido apreendida e restituída à 

vítima. Impõe-se, assim, a manutenção da absolvição, com fundamento no 

art. 386, III, do CPP. Apelação desprovida. (TJRS; ACr 

0298363-04.2018.8.21.7000; Porto Alegre; Sétima Câmara Criminal; Rel. 

Des. Carlos Alberto Etcheverry; Julg. 13/12/2018; DJERS 07/02/2019)

 Assim, ante a inexistência de lesão relevante ao patrimônio da vítima 

Ananias Ibanez de Araújo Bastos, que inclusive foi restituída, ABSOLVO 

os acusados pela prática delitiva descrita no artigo 155, §4º, inciso IV do 

Código Penal.

 Demais disso, cumpre mencionar com relação à preliminar aventada de 

prescrição virtual, entendo por bem rejeitá-la de pleno.

 A materialidade delitiva foi comprovada através do auto de prisão em 

flagrante (fl.13), boletins de ocorrência de fls. 37 e 39, auto de apreensão 

do celular marca Motorola de fl. 40, auto de entrega do celular de fl. 41 e 

termos de declaração. A autoria delitiva também restou comprovada 

através do depoimento da vítima e das declarações das testemunhas.

 A vítima afirmou que Haroldo solicitou o celular para fazer uma ligação e 

ao receber aparelho saiu correndo junto com Adriana (fl. 23).

 A testemunha Bartolomeu Quinteiro de Almeida, Policial Civil afirmou que 

os réus confessaram o furto do celular, bem como que teriam trocado na 

boca de fumo do Nei.

 Ademais, a testemunha José Barbosa Trajano, Policial Civil, relatou, em 

juízo, que soube que os acusados furtaram o aparelho celular e tal foi 

localizado na residência do corréu VALDINEI GOMES DE BRITO.

 Desta feita, diante dos depoimentos das testemunhas verifico que a 

autoria delitiva restou evidenciada.

 Outrossim, afasto a qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso II, do 

Código Penal, pelo que não fora comprovado que o delito tenha sido 

praticado com emprego de fraude e destreza.

 Por outro lado, mantenho a qualificadora prevista no artigo 155, §4º, 

inciso IV, do Código Penal, sendo o crime praticado em concurso de 

pessoas.

 Por fim, constatei que não fora caracterizado no presente caso a 

incidência do princípio da insignificância, em que o valor do bem não é 

ínfimo e a conduta dos agentes não se caracteriza como irrelevante ao 

direito penal ou a senso comum.

 A vista da fundamentação expendida JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para:

 a) JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu VALDINEI GOMES DE BRITO, 

pela prática do crime descrito no artigo 180 do Código Penal, nos termos 

dos artigos 107 e 109, inciso IV, ambos do Código Penal (segundo fato);

 b) ABSOLVER os réus HAROLDO PINHEIRO GONÇALVES e ADRIANA 

FIDELIS DA SILVA, pela prática do crime descrito no artigo 155, §4º, 

incisos II e IV, do Código Penal - furto do valor de R$ 5,50 em espécie, nos 

termos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em homenagem ao 

princípio da insignificância (terceiro fato descrito na denúncia); e

 c) CONDENAR os réus HAROLDO PINHEIRO GONÇALVES e ADRIANA 

FIDELIS DA SILVA pela prática dos crimes descritos no artigo 155, §4º, 

inciso IV, do Código Penal – furto do aparelho celular (Primeiro fato).

 3.1. Do réu HAROLDO PINHEIRO GONÇALVES

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

 a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: não registra maus antecedentes criminais;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos, deixo de valora;

 d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, 

nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: comum à espécie;

g) Consequências: comum à espécie;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

 À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

 Em relação à segunda fase não incidem agravantes e atenuantes. Assim, 

torno a pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 

10 (dez) dias-multa.

 Na terceira fase, não incidem causas de aumento e diminuição da pena, 

razão pela qual fixo definitivamente em 02 (dois) anos de reclusão e ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3.1.1. Valor do dia-multa

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente 

à época do fato delituoso.

3.1.2.Do regime inicial

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, determino o 

ABERTO como regime inicial de cumprimento da pena.

3.1.3.Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direito

Nos termos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de 

liberdade por duas penas restritivas de direitos, qual seja a prestação de 

serviços à comunidade e a prestação pecuniária consistente no 

pagamento em dinheiro, no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes na 

época do adimplemento da pena, ao Conselho da Comunidade desta 

Comarca de Diamantino/MT.

3.2. Da ré ADRIANA FIDELIS DA SILVA

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

 a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: não registra maus antecedentes criminais;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos, deixo de valora;

 d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, 

nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: comum à espécie;

g) Consequências: comum à espécie;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

 À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

 Em relação à segunda fase não incidem agravantes e atenuantes. Assim, 

torno a pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 

10 (dez) dias-multa.

 Na terceira fase, não incidem causas de aumento e diminuição da pena, 

razão pela qual fixo definitivamente em 02 (dois) anos de reclusão e ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3.2.1. Valor do dia-multa

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente 

à época do fato delituoso.

3.2.2.Do regime inicial

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, determino o 

ABERTO como regime inicial de cumprimento da pena.
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3.2.3.Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direito

Nos termos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de 

liberdade por duas penas restritivas de direitos, qual seja a prestação de 

serviços à comunidade e a prestação pecuniária consistente no 

pagamento em dinheiro, no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes na 

época do adimplemento da pena, ao Conselho da Comunidade desta 

Comarca de Diamantino/MT.

Dos Bens Apreendidos

Deixo de determinar a destinação, vez que os bens apreendidos (fls. 40) 

já foram entregues, conforme se verifica às fls. 41 e 42.

 4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, procedam-se 

as seguintes providências:

a) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados;

 b) comunique-se a Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88) e o Instituto de 

Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação dos réus;

 c) expeça-se guia de execução penal definitiva em desfavor dos réus;

d) intimem-se os condenados para o pagamento das custas processuais. 

Não efetuado o pagamento e não requerido o parcelamento, extraia-se 

certidão da sentença condenatória e encaminhe-se à Procuradoria Geral 

do Estado para execução.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações legais.

Ao distribuidor para a regularização do cadastro dos réus no sistema 

Apolo.

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

 Às providências.

 Diamantino/MT, 23 de abril de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 98279 Nr: 739-53.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Lopes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Autos n. 739-53.2015.811.0005

Código n. 98279

SENTENÇA

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições legais, denunciou 

ELSON LOPES DE ARAÚJO, já qualificado nos autos, como incurso nas 

penas do artigo 129, §9º e artigo 147, ambos do Código Penal, com as 

implicações da Lei Federal nº. 11.340/06.

 Consta na denúncia que, no dia 04 de abril de 2015, por volta das 

03h00min, em residência localizada na Rua Bahia, nº. 39, Bairro Centro, no 

município de Alto Paraguai, comarca de Diamantino/MT, ELSON LOPES DE 

ARAÚJO, Ovulgo “Ché”, ofendeu a integridade corporal e a saúde da 

vítima TAMYRIS REGINA SANTOS MESSIAS, sua ex-companheira, 

causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no exame 

de corpo de delito e mapa topográfico das lesões às fls. 28/30.

 Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e de lugar, o 

denunciado ELSON LOPES DE ARAÚJO, vulgo “Ché”, ameaçou, por 

palavras, de causar mal injusto e grave contra a vítima TAMYRIS REGINA 

MESSIAS, sua ex-companheira.

 No dia e local dos fatos, o denunciado dirigiu-se à residência da vítima, 

descrita em linhas retro, circunstancias em que a mesma encontrava-se 

com outro rapaz, por nome de Wilson Oliveira. Posteriormente, o 

denunciado arrombou a porta e começou a agredi-los fisicamente, 

ordenando que Wilson saísse da referida residência.

 Ato contínuo, o denunciado deferiu-lhes chutes e empurrou a vítima 

contra a parede, seguido a vários palavrões, provocando-lhe as lesões 

corporais descritas no laudo pericial e mapa topográfico de lesões de fls. 

28/30. Ademais, o denunciado não contente, pegou a vítima pelos cabelos 

e a conduziu até a residência de sua avó, dizendo-lhe ainda que se ela o 

denunciasse, ele iria matá-la.

 A denúncia foi recebida em 27 de abril de 2015, conforme decisão de fls. 

37/39.

 Devidamente citado (fls. 49/50), o acusado apresentou resposta à 

acusação às fls. 51/53.

Durante a instrução foram inquiridas a vítima e testemunhas, tendo sido 

decretada a revelia do acusado (fls. 96/97 e 167).

 Empós, em memoriais finais de fls. 172/174, o Ministério Público 

manifestou-se pela condenação do acusado nos termos descritos na 

denúncia.

 Por fim, a Defesa apresentou as alegações finais, requerendo o 

reconhecimento da excludente de ilicitude, legítima defesa e consequente 

absolvição do acusado (fls. 182/185).

 É o relatório.

 Decido.

É imperioso o reconhecimento de que no presente caso já ocorreu a 

prescrição da pretensão punitiva.

A pena imposta ao delito tipificado no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa, prescrevendo em 03 

(três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do CP.

Analisando os autos, observo que, entre o último marco interruptivo, 

recebimento da denúncia, data do dia em 27 de abril de 2015, e a presente 

data, transcorreu prazo superior a 03 (três) anos.

 Desse modo, considerando as datas e os prazos acima mencionados, 

constata-se o advento da prescrição punitiva do delito em tela, devendo 

ser declarada extinta a punibilidade do réu, quanto ao crime de ameaça.

Quanto ao crime de lesão corporal, a materialidade delitiva foi comprovada 

pelo auto de prisão em flagrante (fl. 09); boletim de ocorrência (fls. 26), 

exame de corpo de delito (fls. 35/37), relatório policial (fl. 30) e pelo 

depoimento da vítima e testemunhas.

 A autoria delitiva também restou comprovada nos autos.

 O acusado foi ouvido na Delegacia de Polícia e narrou o seguinte fato:

 “(...) que diz ter ido até a residência de Tamyris (...) que diz ter ficado 

zangado e desferiu dois socos no rapaz; que nega ter agredido 

fisicamente Tamyris; que ficou zangado porque ainda mantém relação 

afetiva com Tamyris e a pegou traindo; que nunca descumpriu as medidas 

protetivas (...)”.

 O réu não foi interrogado em juízo, vez que fora decretada sua revelia (fl. 

166).

 A vítima na Delegacia de Polícia declarou o seguinte:

 “(...) Que Elson não aceita a separação; que em outra oportunidade pediu 

medida protetiva de urgência mais nunca foi cumprida por ELSON; Que 

atualmente esta namorando com Wilson Oliveira; Que na data de hoje 

04/04/2015, por volta das 03h00min Elson foi até a residência da 

declarante (...) quebrou a porta e foi entrando; Que a declarante estava na 

companhia de Wilson; Que Elson começou a agredi-la fisicamente 

(...)Elson agrediu a declarante com chutes e ponta pés e a jogava na 

parede e proferia diversos palavrões do tipo vagabunda, biscate, etc; Que 

Elson levou a declarante pelos cabelos até a residência de sua avó; Que 

no trajeto dizia “se você me denunciar vou te matar”. Fl. 16.

 Em juízo, a vítima narrou o fato de forma idêntica, esclareceu que já 

estava separada do acusado por ocasião do fato, todavia, este não 

aceitava o término do relacionamento. Afirmou que realmente, no dia dos 

fatos, o acusado entrou em sua residência e viu outro homem, ocasião em 

que lhe agrediu várias vezes, desferindo vários chutes, bem como 

mordidas em seus braços.

 A testemunha BENEDITO DIAS DE ALMEIDA, Policial Militar, afirmou que a 

ofendida apresentava, no dia dos fatos, lesões nos lábios (fl. 98).

 O Policial Militar JOEDIR FERREIRA DE ARRUDA afirmou já ter atendido 

outras ocorrências policiais envolvendo o réu e a vítima, sempre em 

situação de violência doméstica (fl. 168).

 As testemunhas LUIZ CARLOS JACASENO e ZENILDA CORREIA PINTO 

não presenciaram os fatos.

Cumpre mencionar que, o exame de corpo de delito e mapa topográfico de 

fls. 35/37 atesta lesão corporal na região “deltoidiana esquerda”, bem 

como edemas pós traumático na região “ilíaca direita” da vítima, sendo 

estas perfeitamente compatíveis com o depoimento apresentado pela 

ofendida.

 A tese defensiva apresentada pelo réu, legítima defesa, não é compatível 

com as demais provas dos autos.

A palavra da vítima tem papel de relevo e deve ser considerada em casos 

como este, em que na maioria das vezes, o crime é realizado sem a 

presença de testemunhas, sendo a sua palavra, a única prova possível de 

se produzir.

 A palavra da vítima, no caso em tela, foi ordenada e coerente, aliada com 
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os demais elementos colhidos nos autos, laudo pericial e depoimentos dos 

Policiais Militares, merecendo, dessa forma, amparo.

Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer 

excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder 

criminalmente pelo crime descrito no art. 129, §9º, do Código Penal, com as 

implicações da Lei Federal nº. 11.340/2016.

 Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, nos seguintes termos:

 a) condenar o réu ELSON LOPES DE ARAÚJO, devidamente qualificado 

nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo art. 129, §9º, do 

Código Penal, com as implicações da Lei Federal nº. 11.340/2016; e

b) julgo extinta a punibilidade do réu ELSON LOPES DE ARAÚJO, no que se 

refere ao crime descrito no artigo 147, nos termos do artigo 107 c/c artigo 

109, inciso VI, todos do CP.

 Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, 

denoto que:

 a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: possui maus antecedentes (Código nº. 44026, da 

Comarca de Diamantino/MT);

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: não destoa dos crimes dessa natureza, nada tendo a 

valorar;

g) Consequências: foram graves, pois resultou em lesões corporais na 

região da lombar e braço da vítima, conforme laudo pericial de fls. 28/29 e 

mapa topográfico de fl. 30. Todavia, deixou de valorar vez que é conduta 

do próprio tipo penal.

h) Comportamento da vítima: não há elementos nos autos no sentido de 

que a vítima tenha contribuído para a empreitada criminosa.

 À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Em relação à segunda fase não incidem agravantes e atenuantes. Assim, 

fixo a pena provisória em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, não incidem causas de aumentos e de diminuição de 

pena. Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de 

ELSON LOPES DE ARAÚJO, no patamar de 03 (três) meses e 15 (quinze) 

dias de detenção.

Em observância ao que dispõe o artigo 33, §2º, alínea “c” c/c artigo 59, 

ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início ABERTO por se 

mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista o quantum da pena 

estabelecido.

Verifico que, na situação em tela, torna-se incabível a aplicação da 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em 

razão da violência aplicada.

Outrossim, não vislumbro a possibilidade de aplicação do art. 387, inciso 

IV, do CPP.

Certificado o trânsito em julgado:

 a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

 b) comunique-se a Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88) e o Instituto de 

Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu;

 c) expeça-se guia de execução penal definitiva;

d) intime-se o condenado para o pagamento das custas processuais. Não 

efetuado o pagamento e não requerido o parcelamento, extraia-se certidão 

da sentença condenatória e encaminhe-se à Procuradoria Geral do Estado 

para execução;

e) Intime-se a ofendida na forma do artigo 201, §§2º e 3º, do CPP.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 28 de abril de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 129673 Nr: 2722-82.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiago Alves da Silva, Jean Carlos Ormond 

Figueiredo, Francisco Marcos Pereira de Sousa, Allan Christian Batista de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Código n. 129673

DESPACHO

Vistos etc.

 Prestei, na data de hoje, por ofício, as informações requisitadas pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Segunda Câmara 

Criminal, decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº. 

10008514-44.2020.8.11.0000, encaminhado através do malote digital.

Às providências.

 Diamantino/MT, 24 de abril de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 134408 Nr: 968-71.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Rodrigues da Mata Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n. 968-71.2019.811.0005

Código n. 134408

DESPACHO

 Vistos, etc.

Remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as homenagens deste 

Juízo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Diamantino/MT, 24 de abril de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 137478 Nr: 2374-30.2019.811.0005

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAdS, FMPdS, JCOF, FRdS, WAdJ, WSdA, 

JEFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Defensoria Pública - Unidade de Diamantino - 

OAB:, Dener Felipe Felizardo e Silva - OAB:OAB/MT 21.678, Tairone 

Selin de Moraes - OAB:OAB/MT 25992

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA formulado pelos representados HIAGO ALVES DA SILVA E 

FRANCISCO MARCOS PEREIRA DE SOUZA, mantendo-se a decisão que 

decretou a prisão preventiva pelos próprios fundamentos.Acolho o pedido 

da defesa e Ministério Público, e determino o arquivamento dos presentes 

autos, promovendo-se a juntada de cópia das decisões proferidas neste 

feito aos autos principais (Ação Penal Cód. 129673).Cientifique-se o 

Ministério Público e a(s) Defesa(s).Às providências, baixas e expedientes 

de estilo. Diamantino/MT, 28 de abril de 2020. RAUL LARA LEITEJuiz de 

Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-76.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 124 de 841



ELLEN GONCALVES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000628-76.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:ELLEN 

GONCALVES LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALESSANDRO 

DE ALMEIDA SANTANA SOUZA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 10:15 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-61.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI GONCALVES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000629-61.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:SILVANI 

GONCALVES SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 

10:30 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM 

ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 28 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-46.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA LUIZA FRASSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000630-46.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:FATIMA LUIZA 

FRASSON DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALESSANDRO 

DE ALMEIDA SANTANA SOUZA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 10:45 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-31.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000631-31.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

DE ALMEIDA SANTANA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/06/2020 Hora: 

08:00 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM 

ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 28 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-16.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO LAZARO TOBIAS PORTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000632-16.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:RODOLFO 

LAZARO TOBIAS PORTO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA POLO PASSIVO: TONELLO MATERIAIS 

DE CONSTRUCAO LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/06/2020 Hora: 08:15 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000592-34.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NEZIA VIEIRA DE JESUS SANTOS (EXEQUENTE)

ESCOLA EDUCACIONAL ABELHINHA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE NONATO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000592-34.2020.8.11.0005. EXEQUENTE: ESCOLA EDUCACIONAL 

ABELHINHA LTDA - ME, NEZIA VIEIRA DE JESUS SANTOS EXECUTADO: 

ALINE NONATO SOUZA Vistos, etc. 1 - Cite-se o executado para, no 

prazo de 3 dias, efetuar o pagamento da dívida. 2 - Não efetuado o 

pagamento, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora de bens e 

a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado. 3 - Em caso de sucesso na penhora, 

que deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil 

comercialização, removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a parte autora, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação. 4 – Seja designada data para audiência de conciliação, 

ocasião em que, nos termos do artigo 53, parágrafo primeiro, da Lei 

9.099/1995, garantido o juízo, o executado poderá oferecer embargos. 5 - 

Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de certidão de que trata o 

artigo 828 do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou 

de outros bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome 

das partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os 

prazos e restrições descritos no artigo acima citado. 6 - DEFIRO, também, 

caso requerido, a inclusão do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. Intime-se e cumpra-se. Diamantino, data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-16.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))
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MICHEL BARELLA OAB - MT25648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA DE SOUZA PELISSARI EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINES CAROLINA ZIMMER MARTINS OAB - MT23517/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar a procuradora da recorrida DANIELA para responder o recurso no 

prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-16.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO LAZARO TOBIAS PORTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000632-16.2020.8.11.0005. REQUERENTE: RODOLFO LAZARO TOBIAS 

PORTO SILVA REQUERIDO: TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial, observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito, sendo prudente aguardar a 

instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. É que a parte 

autora não nega que possuía débito junto a empresa requerida, inclusive, 

informa que não efetuou o pagamento da dívida em atraso por 

circunstâncias alheias a sua vontade, pagando somente em 10/12/2019, 

com juros, que alcançou o montante de R$ 239,50 (duzentos e trinta e 

nove reais e cinquenta centavos). Além disso, verifica-se que o a dívida 

que culminou com a inscrição do autor possuía data de vencimento 

prevista para o dia 21.10.2019 (ID. 31629015 - Pág. 1), e o pagamento, 

bem como a inscrição do nome da parte autora foram realizados dois 

meses após o vencimento do título. Além disso, em consulta ao sistema 

SPC infere-se que a inscrição já foi baixada, conforme comprovante em 

anexo, de modo que não há perigo na demora do provimento jurisdicional. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. Cumpra-se. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001992-20.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES (REQUERENTE)

ROGERIO KROHLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ANTONIO BREDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001992-20.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ROGERIO KROHLING, 

NELSON ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES REQUERIDO: MAURO ANTONIO 

BREDA Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Considerando que houve o pedido de desistência formulado pela 

parte autora, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação, com base 

no artigo 200 do Código de processo Civil e julgo extinto o processo com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII do CPC c/c artigo 51, § da Lei 

9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. P I. C. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000303-38.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELMESSON MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000303-38.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: ELMESSON MARQUES DA 

SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008009-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. G. S. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1008009-10.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SUELIA APARECIDA BORGES 

DA SILVA REQUERIDO: WARISSON GONÇALVES SILVEIRA MARTINS 

Vistos etc. Diante dos fundamentos expostos pela parte (acordo sobre o 

objeto da presente ação em outro processo), acolho o pedido formulado e 

julgo extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, do Código de 

Processo Civil. Publicada e registrada no sistema PJE. Transitada em 
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julgado, procedidas as comunicações e intimações necessárias, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Primavera do Leste, 

28/04/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007074-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (REU)

T. R. D. S. E. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em razão da 

Portaria Conjunta 305/2020 da Presidência do TJMT e da Corregedoria 

Geral da Justiça redesigno a audiência de mediação para o dia 30 de Julho 

de 2020 às 16h:00min.. Primavera do Leste - MT, 29 de abril de 2020. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, 

III, "a". Sede do Juízo e informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin 

Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 

78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007240-65.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora através de seu advogado constituído DR ROGERIO 

DE BARROS CURADO para que informe nos autos o endereço atualizado 

da parte requerida ante a tentativa infrutífera em localiza-la (id. 30282153).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002352-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

H. G. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SOLIMAN GROHS OAB - MT15081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. L. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002352-87.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: HENRIQUE GONCALVES DA 

SILVA EXECUTADO: TANIA LOPES SALES Vistos etc. Diante dos 

fundamentos expostos pela parte (satisfação da obrigação), acolho o 

pedido formulado e julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, do 

Código de Processo Civil. Publicada e registrada no sistema PJE. 

Transitada em julgado, procedidas as comunicações, intimações e 

ciências necessárias, arquivem-se com as baixas necessárias. 

Cientifique-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 28/04/2020. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1006876-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA BISPO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OTAVIO VICENTIN (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006876-30.2018.8.11.0037. AUTOR(A): NOEMIA BISPO DO NASCIMENTO 

REU: JOSE OTAVIO VICENTIN Vistos etc. Acolho o pedido formulado 

(desistência) e, consequentemente, julgo extinto o processo, com fulcro 

no art. 485, do Código de Processo Civil. Publicada e registrada no sistema 

PJE. Transitada em julgado, procedidas as comunicações e intimações 

necessárias, arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 28/04/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1005883-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. D. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DREYER OAB - MT8413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. O. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005883-21.2017.8.11.0037.s AUTOR(A): NILMA SILVA DE JESUS REU: 

RICARDO SILVA OLIVEIRA Vistos etc. Diante dos fundamentos expostos 

pela parte (satisfação da obrigação), com a concordância ministerial, 

acolho o pedido formulado e julgo extinto o processo, com fulcro no art. 

924, do Código de Processo Civil. Publicada e registrada no sistema PJE. 

Transitada em julgado, procedidas as comunicações, intimações e 

ciências necessárias, arquivem-se com as baixas necessárias. 

Cientifique-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 28/04/2020. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1006093-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. C. (AUTOR(A))

MARINEIDE FONSECA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Ciente

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001536-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GILBERTO RABER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE CECATTO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimar a parte autora através de seu advogado constituído DR MARCELO 

PILOTO MACIEL OAB/MT 8222A para que informe a localização da veículo 

Honda Biz de placa JZQ-3118, de cor vermelha, para fins de expedição de 

Mandado de Avaliação, bem como para que informe quais são as verbas 

trabalhistas pendentes de recebimento.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1006093-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. C. (AUTOR(A))

MARINEIDE FONSECA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006093-04.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MARINEIDE FONSECA DE 

CARVALHO, M. F. D. C. REU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela 

Específica proposta pelo menor Mateus Fonseca de Carvalho, 

representado por sua genitora Marineide Fonseca de Carvalho, assistido 

pela Defensoria Púbica do Estado de Mato Grosso, em desfavor do 

Município de Primavera do Leste/MT. A pretensão deduzida na exordial é 

de que o Município providencie “a disponibilização do procedimento 

cirúrgico de colostomia para correção de má formação anorretal, além de 

outros procedimentos decorrentes de seu estado de saúde à ser melhor 

avaliado; ou disponibilize-o na rede privada de saúde, às custas dos 

requeridos, sob pena de sequestro da quantia necessária para tanto; ou 

seja determinado que os Requeridos adotem, incontinente, todas as 

providências necessárias para que a autora seja submetida ao tratamento 

indicado para o seu caso, encaminhando-a para Tratamento Fora do 

Domicílio, caso necessário, via UTI terrestre ou aérea, ainda que seja 

necessária a contratação de fornecedor particular”. Em 22/10/2019 (no ID 

Num. 25298142 - Pág. 1) este Juízo solicitou a apresentação de parecer 

pelo NAT. No ID Num. 25315915 - Pág. 1/2 colacionou-se o parecer 

técnico. A antecipação da tutela foi indeferida em 05/11/2019 (ID Num. 

25341543 - Pág. 1/3). Citado, o Município contestou no ID Num. 26335866 - 

Pág. 1 e seguintes. O autor impugnou a contestação apresentada (ID Num. 

27561378 - Pág. 1 e seguintes). Dada vista ao Ministério Público, se 

manifestou conforme ID Num. 27636708 - Pág. 1 e seguintes. É a síntese 

do necessário. Decido. Consigno que o instituto jurídico do julgamento 

antecipado do pedido se encontra previsto no art. 355 do Código de 

Processo Civil e é aplicável nas hipóteses de revelia ou quando não 

houver necessidade de produção de outras provas. Assim, faz-se 

necessário o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355 do 

Código de Processo Civil. Como é sabido, o direito à vida é a mais 

importante das garantias fundamentais consagradas no art. 5º, caput, da 

Carta Magna, in verbis: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...). Por seu turno, o 

direito à saúde está arrolado no caput do art. 6º da Constituição Federal, 

como um dos direitos sociais: Art. 6º São direitos sociais a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição. Ainda, dispõem os 

artigos 196 e 197 da Constituição/1988: Art. 196. A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Art. 197. São de relevância pública as 

ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 

da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado. Igualmente, a Lei 8.080/90, 

chamada Lei da Saúde, em seu art. 2º, reza o que segue: Art. 2º A saúde 

é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado 

de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação. Dessa forma, cabe ao Estado por 

intermédio de suas redes regionalizadas e hierarquizadas (órgãos e 

instituições publicas federais, estaduais e municipais), preservar em 

quaisquer circunstancias o direito a saúde. Quando um ente federativo se 

nega a custear o tratamento, que não oferece através do Sistema Único 

de Saúde, afronta os dispositivos constitucionais que garantem acesso à 

saúde. A respeito do assunto a jurisprudência, in verbis: AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA ESTADO E MUNICÍPIO- 

FORNECIMENTO DE REMÉDIO A DOENTE CRÔNICO HIPOSSUFICIENTE 

ECONÔMICO - ESTADO QUE RECONHECE O PEDIDO E EXPRESSAMENTE 

AFIRMA-SE RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO - MUNICÍPIO QUE 

CONTESTA SUA OBRIGAÇÃO INVOCANDO REGULAMENTOS 

ADMINISTRATIVOS QUE O DESONERAM DA RESPONSABILIDADE - 

SENTENÇA QUE RECONHECE SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS E DÁ 

PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - APELAÇÃO DO MUNICÍPIO - ATO DO 

RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO - AGRAVO 

INOMINADO DO § 1º DO ART. 557 DO CPC. 1. Se a ação é de obrigação 

de fazer, pedindo o autor a condenação solidária do Estado e do Município 

a lhe fornecerem remédios necessários ao tratamento de sua doença 

crônica e se o Estado reconheceu o pedido, afiguram-se corretos tanto a 

sentença de 1º grau que reconheceu existir solidariedade entre os réus e, 

mesmo com o reconhecimento do pedido por parte do Estado, condenou 

os réus ao fornecimento, quanto o despacho do relator que no Tribunal 

negou seguimento à Apelação do Município, porque está pacificado o 

entendimento em todos os Tribunais no sentido de que existe efetivamente 

a solidariedade reconhecida pela sentença e porque o argumento do 

Município de que foi isentado da obrigação de fornecer aqueles remédios 

por uma Portaria que "...enumera os critérios de inclusão e exclusão de 

pacientes no tratamento...", Portaria essa que evidentemente não tem 

força para modificar nem regulamentar dispositivo constitucional. 2. 

Agravo Inominado a que se nega provimento. (TJRJ - APL: 

00712530720048190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 3 VARA FAZ 

PUBLICA, Relator: MIGUEL ANGELO BARROS, Data de Julgamento: 

05/09/2006, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

03/10/2006) O direito à saúde é inquestionável, conforme as lições 

doutrinárias que apontamos: “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação (CF, art. 196), sendo de relevância pública as ações e 

serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, 

sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado (CF, art.197). (Direito 

Constitucional, Alexandre de Moraes, editora Atlas, página 485). Sabe-se 

que o direito à saúde é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo 

aquele proporcionar o suficiente para o seu bem-estar, utilizando-se como 

fundamento o princípio da dignidade humana, o qual preceitua que nenhum 

cidadão poderá sofrer qualquer restrição contra a sua saúde. Consistindo 

a saúde em direito de todos e dever do Estado, este não pode se negar a 

fornecer o tratamento médico necessário. Nesse sentido é a 

jurisprudência: APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer - Pessoa 

hipossuficiente, portadora de "sérios problemas (ortopédicos) no ombro 

com irradiação cervical, hérnia discal cervical, com restrição de 

movimentos (perda de força de MIE e M7E)" Procedimento prescrito por 

médico (cirurgia ortopédica) Obrigação do Estado - Direito fundamental ao 

fornecimento gratuito de tratamento cirúrgico - Aplicação dos arts. 1º, III, e 

6º da CF - Interesse de agir Necessidade da jurisdição sem exaurir a via 

administrativa - Princípio da isonomia não violado Falta de padronização do 

bem pretendido Sentença mantida - Verba honorária mantida - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, 

da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6º da CF) 

impõem ao Estado a obrigação de fornecer, prontamente, tratamento 

cirúrgico necessitado, em favor de pessoa hipossuficiente, sob 

responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF). 2. Havendo 

direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa ao princípio da 

isonomia, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica 

inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta de 

padronização ou de inclusão dos bens em lista oficial. 3. Em razão do 

princípio da causalidade e por se tratar de direito autônomo do advogado, 

apesar da realização de cirurgia, fato superveniente, a decisão que fixou 

as verbas advocatícias subsiste. (TJSP - APL: 00073130820148260071 

SP 0007313-08.2014.8.26.0071, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data 

de Julgamento: 10/03/2015, 1ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 13/03/2015) Ação de obrigação de fazer social cirurgia 
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ortopédica com gratuidade em pessoa hipossuficiente urgência presumida 

inadmissibilidade de permanência em lista de espera em se tratando de 

serviço público essencialíssimo - procedência irresignação e reexame 

mandatório Requisitos objetivos e subjetivos à assistência terapêutica 

preenchidos - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde. Direito de 

todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade 

do enunciado - Inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta 

Republicana sentença mantida recurso de apelação e reexame necessário 

desacolhidos, com determinação. (TJSP - APL: 00308766520138260071 

SP 0030876-65.2013.8.26.0071, Relator: Souza Meirelles, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, 13ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 23/03/2015) Pois bem. Delimitado o dever do Estado (em 

sentido amplo), mediante o empenho dos seus entes, na promoção da 

saúde e da vida, passo à análise dos argumentos de defesa do requerido. 

Em sua contestação, o Município alega sua ilegitimidade e responsabilidade 

do Estado para requerer o chamamento do ente estatal, postula a 

reconsideração da decisão para não determinar o bloqueio de verbas da 

Fazenda Pública Municipal e a impossibilidade de condenação do Município 

ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios. Quanto à 

ilegitimidade do Município e a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, 

verifico que não merece acolhida. Como já registrado anteriormente nesta 

sentença, o artigo 196 da Constituição estabelece que a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, entendendo esse conceito em seu amplo 

sentido, ou seja, União, Estados e Municípios, podendo, repita-se, o titular 

do direito, demandar em Juízo contra qualquer um deles, não havendo 

como excluir-se, portanto, o Município, desta ação judicial. O cumprimento 

adequado do dever pressupõe o atendimento integral à saúde, à luz do 

que dispõe o art.198, II, da CF/88 e implica no fornecimento gratuito pelo 

Poder Público de procedimentos e medicamentos variados, sejam eles de 

alto custo ou não. Trata-se de verdadeiro direito subjetivo. Ressalto o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. 

DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. 

CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA 

JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O 

artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas 

públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à 

redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção 

e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover 

serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da 

implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes 

federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação 

das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3. O recebimento de 

medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente 

pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada 

sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. 

Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se 

pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito 

garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a 

devida prestação jurisdicional. 4. In casu, o chamamento ao processo da 

União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente 

protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a 

resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o 

acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da 

recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido” 

(STF. RE nº 607.381-AgR/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 

DJe de 17/6/11). No que se refere ao chamamento do Estado ao feito, 

entendo como medida protelatória e inútil, tendo em vista que, pela 

responsabilidade solidária, compete ao detentor do direito demandar 

contra um, contra alguns ou contra todos os responsáveis. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E 

RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA 

UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE. 

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao 

processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas 

propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o 

fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é 

impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia 

fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ. 2. A Primeira Turma 

do Supremo Tribunal Federal entende que "o recebimento de 

medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente 

pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada 

sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos 

próprios", e "o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade 

para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar 

entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional", razão 

por que "o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa 

Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma 

utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se 

meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para 

o restabelecimento da saúde da recorrida" (STJ. RE 607.381 AgR, Relator 

Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011). APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO COMINATÓRIA - DIREITO À SAÚDE - INTERNAÇÃO HOSPITALAR - 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - NULIDADE - ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA 

OPORTUNIDADE - NÃO VERIFICAÇÃO - PRECLUSÃO - CHAMAMENTO DO 

ESTADO AO PROCESSO - DESNECESSIDADE - RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS 

ARTIGOS 6º e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - A arguição de nulidade 

processual deve ser feita na primeira oportunidade que a parte tem de 

falar nos autos, sob pena de preclusão. - Em conformidade com o 

julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso 

Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida, "o 

tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos 

deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes 

federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, 

isoladamente, ou conjuntamente". - A saúde constitui um direito de todos 

os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas 

sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade 

com o disposto pelos artigos 6º e 196 da Constituição. Federal. - 

Estabelece a Lei n. 8.080/90 que a prestação dessas ações e serviços 

pelo Poder Público será realizada pelo Sistema Único de Saúde, o qual 

deve assegurar ao indivíduo a proteção de sua saúde e assistência 

terapêutica integral, inclusive farmacêutica. - Não há que se falar em 

ofensa ao princípio da isonomia, posto que o Poder Judiciário apenas está 

a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, 

violados quando da negativa da Administração Pública. - Eventuais 

limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto 

para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito 

reclamado. - Restando incontroversa a necessidade de que a requerente 

fosse internada em hospital especializado, como meio indispensável à 

preservação de sua vida, confirma-se a decisão por meio da qual a 

municipalidade foi obrigada a custear a internação. - O médico da parte 

autora, detentor de conhecimentos específicos da área, é quem tem as 

melhores condições de indicar o medicamento mais adequado ao seu 

paciente, tornando-se irrelevante para o caso saber se a prescrição do 

procedimento se deu por médico particular ou credenciado ao Sistema 

Único de Saúde. - Quando a decisão atinge esfera jurídica de terceiros, é 

necessária a sua inclusão no polo passivo da demanda, de forma a 

oportunizá-lo o contraditório e a ampla defesa. (TJMG - Apelação Cível 

1.0572.11.001546-6/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino , 8ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 07/02/2019, publicação da súmula em 18/02/2019) 

Logo, pelos fundamentos esposados (obrigação solidária) não reconheço 

a ilegitimidade do ente acionado e a responsabilidade exclusiva do Estado 

do Mato Grosso, de modo que, consequentemente, indefiro o pedido de 

chamamento. No que tange ao pedido de “reconsideração da decisão”, 

verifico que também não pode prosperar. Primeiramente, o “pedido de 

reconsideração”, é instrumento alheio ao ordenamento jurídico. Outrossim, 

a irresignação da parte com a decisão proferida, conforme a legislação 

processual vigente, deve se dar mediante recurso, o que, ao que consta, 

não se efetivou por parte do requerido. Desse modo, considerando que a 

ação em comento versa sobre direito à saúde, à vida e à dignidade da 

pessoa, cuja implementação é dever constitucional e solidário dos entes 

federados, concluo que não pode o ente se beneficiar de sua inércia à 

custa do prejuízo alheio, cabendo o bloqueio nas contas do Município, se 

for o caso. No que tange ao pedido de isenção de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, merece acolhida o pleito do 

Município, notadamente face ao texto expresso da Lei Estadual nº 

7.603/2001 em seu art. 3º, inciso I e do teor da Emenda Constitucional nº 

80/2014. A Lei Estadual mencionada disciplina in verbis: Art. 3º Além dos 
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casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, 

despesas e custas: I – a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda; II – o réu pobre, 

nos processos criminais; III – qualquer interessado, nos processos 

relativos a menor em situação de risco (ECA); IV – O Ministério Público, 

nos atos de ofício. Nessa toada: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

– DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA– URGÊNCIA E NECESSIDADE 

COMPROVADA – MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – 

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO SEM APLICAÇÃO 

DE MEDIDA COERCITIVA – CONDENAÇÃO CUSTAS E DESPESAS 

PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – ISENÇÃO – RECURSO 

DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. É solidária 

a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 

Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de 

saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 2. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que 

deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios 

indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.4. Correta a 

decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem a 

realização de cirurgia cardíaca, tendo em vista a urgência e a 

necessidade do caso.5. Embora seja lícito ao magistrado aplicar multa 

cominatória em face da Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o 

adimplemento da obrigação de fazer, esta somente será devida em caso 

de descumprimento da decisão judicial, de forma que, tendo sido 

comprovado o cumprimento da obrigação, há de se afastar a penalidade 

determinada pelo Juízo a quo.6. Por força do disposto no artigo 3o, I, da 

Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de 

custas e despesas processuais. (TJMT. 121214/2017, DESA.HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018) 

Ademais, em relação ao pagamento de honorários advocatícios, não 

verifico que a parte tenha fundamentado seu pedido, sendo possível a 

condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais quando figurar como vencido. Assim, acolho o argumento 

do Município, reconhecendo sua isenção ao pagamento de custas, 

despesas processuais, afastando o argumento quanto aos honorários 

sucumbenciais. Do relatório processual O pedido formulado é de que o 

Município providencie “a disponibilização do procedimento cirúrgico de 

colostomia para correção de má formação anorretal, além de outros 

procedimentos decorrentes de seu estado de saúde a ser melhor 

avaliado; ou disponibilize-o na rede privada de saúde, às custas dos 

requeridos, sob pena de sequestro da quantia necessária para tanto; ou 

seja determinado que os Requeridos adotem, incontinente, todas as 

providências necessárias para que a autora seja submetida ao tratamento 

indicado para o seu caso, encaminhando-a para Tratamento Fora do 

Domicílio, caso necessário, via UTI terrestre ou aérea, ainda que seja 

necessária a contratação de fornecedor particular”. Em 22/10/2019 (no ID 

Num. 25298142 - Pág. 1) este Juízo solicitou a apresentação de parecer 

pelo NAT. No ID Num. 25315915 - Pág. 1/2 colacionou-se o parecer 

técnico. A antecipação da tutela foi indeferida em 05/11/2019 (ID Num. 

25341543 - Pág. 1/3). A Defensoria Pública empenhou-se em desqualificar 

o parecer do NAT no Id Num. 26118660 - Pág. 1/7 e a contestação do 

requerido aportou no ID Num. 26335866 - Pág. 1 e seguintes. O autor 

impugnou a contestação apresentada (ID Num. 27561378 - Pág. 1 e 

seguintes). Esse Juízo se manifestou sobre a irresignação do autor (ID 

Num. 26118660 - Pág. 1/7 ) no Id Num. 27308252 - Pág. 1. Dada vista ao 

Ministério Público, se manifestou conforme ID Num. 27636708 - Pág. 1 e 

seguintes. Quanto ao pleito formulado nessa ação, registro que quando 

qualquer cidadão fica acometido de uma patologia está obviamente sujeito 

ao agravamento de sua saúde com complicações diversas. Isso porque a 

patologia pressupõe sintomas, tratamentos e consequências. Todavia, no 

âmbito judicial, deve haver um critério mínimo na análise das ações de 

saúde, evitando-se que o Judiciário passe a determinar como as contas 

públicas serão empregadas, sob pena de culminar no abarrotamento do 

sistema, lesão aos outros cidadãos que aguardam nas filas e prejuízos 

aos outros serviços públicos com o “desvio” dos valores para 

atendimentos de saúde. Com isso, ressalto que para a concessão do 

pedido inicial devem estar eles fundados em urgência ou emergência, 

situações que permitem colocar o autor à frente das demais crianças e 

adolescentes inscritos nas listas do SUS, conforme alhures esposado. A 

teor da Resolução CFM nº 1451/95 do Conselho Federal de Medicina de 10 

de março de 1995 [publicada no Diário Oficial da União em 17.03.95 - 

Seção I - Página 3666], que estabelece nos Parágrafos I e II do Artigo I as 

definições para os conceitos de urgência e emergência, a serem adotas 

na linguagem médica no Brasil.: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência 

imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo 

portador necessita de assistência médica imediata” “Define-se por 

EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que 

impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, 

portanto, tratamento médico imediato.” Assim, friso que compete ao 

profissional da medicina aferir urgência ou emergência aos casos que lhe 

são submetidos, diante da existência de riscos ao agravamento da saúde 

da paciente, à vida ou, ainda, de sofrimento intenso, caso não atendido 

imediatamente. Nesse contexto, quanto ao pedido formulado para compelir 

ao demandado a realização de cirurgia de colostomia para correção de má 

formação anorretal, anoto que não há qualquer menção médica a respeito 

da urgência ou emergência no atendimento do autor, muito menos por 

quais razões o caso do autor configuraria alguma dessas espécies 

Repita-se, não consta atrelado ao feito qualquer documento médico 

circunstanciado que revele a urgência/emergência necessária à 

concessão da tutela em caráter liminar, com a elucidação sobre os 

gravames do não atendimento imediato do pedido inicial, aptos a 

caracterizar o estado de urgência/emergência, requisito imprescindível de 

demonstração (art. 300, do CPC), notadamente porque a medida colocará 

o infante à frente de outras crianças inscritas na lista de espera do SUS e, 

eventualmente, afetará os cofres públicos mediante penhora de verba 

pública para a aquisição do medicamento na rede privada. Corroborando o 

entendimento de que o pedido formulado deve ser julgado improcedente, 

registro que a parte não recorreu da decisão que indeferiu a liminar e 

tampouco produziu novos elementos de prova após sua prolação. De 

outro lado, além de não demonstrada a urgência/emergência, sequer há 

que se falar em demora no fornecimento administrativo do procedimento 

pleiteado, tendo em vista que o pedido sequer foi realizado protocolo junto 

ao SISREG (Id Num. 25315915 - Pág. 1). Desse modo, imperioso manter o 

entendimento anterior, de que não houve a demonstração de perigo de 

dano ou o risco ao autor caso não atendido o seu pedido. Diante da 

situação exposta, destaco os seguintes julgados proferidos pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso: AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL — 

PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INDEFERIMENTO — ADMISSIBILIDADE. 

Correta se apresenta a decisão que indeferiu a antecipação de tutela 

recursal consistente na realização de procedimento cirúrgico oftalmológico 

constante no rol do Sistema Único de Saúde – SUS, ausente comprovação 

da urgência a justificar a preterição de outros que também aguardam na 

fila de espera. Recurso não provido. (TJMT. Agravo Regimental Cível Luiz 

Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

05/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — 

INDEFERIMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (HORMÔNIO PARA 

CRESCIMENTO) — PERIGO DE DANO — NÃO DEMONSTRAÇÃO – 

DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.1. O direito à saúde, além 

de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas às pessoas, 

representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.2. 

Não se pode admitir a imposição do fornecimento a paciente, de insumos 

padronizados para dispensação regular pelo SUS, quando não 

comprovado o preenchimento dos requisitos estabelecidos em protocolo 

de política pública para a sua disponibilização na rede pública de saúde. 

(TJMT. Agravo de Instrumento Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 

10/08/2018) Quanto aos pedidos genéricos de todos os procedimentos de 

que o paciente venha a necessitar, entendo que acaba por desprestigiar a 

análise singular de cada pedido. Ademais, permitir que a ação contenha 

pedidos incertos seguramente fere o exercício da ampla defesa pela parte 

demandada. Com essa observação, consigno que admitir a presença de 

pedidos incertos, impende na obrigatoriedade de se oferecer à parte 

adversa o exercício do contraditório, cabendo, portanto, o exercício de 

defesa pela parte requerida, ainda que em fase de cumprimento de 

sentença, situação avessa à lisa condução do processo. Assim, em 

relação aos demais procedimentos e medicamentos que a criança 
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eventualmente possa carecer, friso que a parte deverá demandar em 

pedido autônomo, fundamentado por relatório médico circunstanciado e 

atendendo aos enunciados 08 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça[1], ao entendimento adotado na Ap 

75741/2017 pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Groso [2] e à 

sapiência da Tese de repercussão geral fixada no recurso extraordinário 

755178 do STF[3]. Ante o exposto, ratifico a liminar e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 487, inciso I, do novo CPC. Sem condenação ao pagamento de 

custas, despesas e honorários, face à gratuidade da Justiça concedida. 

Certificado o trânsito em julgado e não havendo recurso voluntário, 

arquive-se. Cientifiquem-se a DP e o MP. Expeça-se o necessário. 

Publicada e registrada no sistema. Intime-se o autor e o requerido. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29/04/2020. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] 8 - “Nas condenações judiciais 

sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando 

possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os 

gestores”. 60 - “A responsabilidade solidária dos entes da Federação não 

impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione 

inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as 

regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do 

redirecionamento em caso de descumprimento”. [2] “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO - 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA – NÃO 

DISPONIBILIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL E NEM PELO SUS - 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - NÃO 

CARACTERIZADA - SOLIDARIEDADE - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM 

RELAÇÃO AO MUNICIPIPO – APELO PROVIDO. (...) 2. A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. O poder público tem o 

dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 3. Entendo que não é o caso de reconhecer a ilegitimidade 

passiva do Município Apelante, uma vez que a solidariedade é a viga 

mestra do Sistema Único de Saúde. O que verifico consiste na 

improcedência do pedido formulado na inicial em desfavor desse ente 

federado, ante a repartição de competências. 4. A repartição de 

competência tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente 

federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao 

Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta 

complexidade, sob pena de lhe causar seríssimos prejuízos financeiros 

que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, 

atingindo diretamente aquela parte da população que mais necessita. 5. 

Apelo provido”. (Ap 75741/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 16/02/2018). [3] Decisão: 

Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro 

Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o 

Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 

793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, 

são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da 

saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e 

hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento 

conforme as regras de repartição de competências e determinar o 

ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do 

Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco 

Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 

23.05.2019.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005144-14.2018.8.11.0037
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WOMAR VIEIRA CARDOSO (AUTOR(A))
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THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para que protocole o 

pedido administrativamente, a contar da intimação, o qual deverá ser 

juntado aos autos ou apresente ata notarial de constatação da recusa 

administrativa, especificamente em nome da parte autora ou documento 

equivalente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004846-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIR BELLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1004846-22.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Laudir Belle 

Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por 

Danos Morais, proposta por Laudir Belle em face de Porto Seguro CIA. de 

Seguros e CIA., objetivando o recebimento de seguro por invalidez 

permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz o requerente ter sido 

vítima de acidente de trânsito na data de 19 de abril de 2018, quando 

trafegava com uma motocicleta pela Rua Cuiabá. Afirma, outrossim, que 

em razão da gravidade do acidente e das lesões sofridas, foi acometido 

por invalidez permanente. A petição inicial foi instruída com documentos. 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, o requerido 

contestou a ação, arguindo, em preliminar, a necessidade de alteração do 

polo passivo para a Seguradora Líder, bem como a ausência da realização 

de pedido administrativo de forma regular. No mérito, aponta a ausência de 

nexo causal entre a invalidez e o acidente noticiado, bem como a ausência 

de provas quanto a invalidez permanente da parte autora (Num. 

15043590). Perícia médica inclusa (Num. 16843558). As partes 

manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 17662704 e Num. 17862723). 

A parte autora impugnou à contestação e postulou pela condenação da 

parte requerida em litigância de má-fé (Num. 22337394). Formalizados os 

autos, vieram conclusos para sentença. das preliminares Do requerimento 

administrativo A parte autora comprovou nos autos o regular requerimento 

administrativo, cujo protocolo está datado de 26/09/2019 (Num. 25843224), 

sendo desnecessária a conclusão do respectivo indeferimento. Diante 

disso, insta consignar que a contestação ofertada denota, 

indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, 

extinguindo o processo sem julgamento de mérito, implica em retardar a 

análise da lide que, evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. da alteração do polo passivo da ação Não há 

que se falar em alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo 

em vista a viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das 

seguradoras regularmente estabelecidas no país, sem vinculação 

específica a determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. 

Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A questão controvertida 

cinge-se ao preenchimento das exigências legais para a concessão da 

indenização vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, 

mister a fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. 

Assim, temos que faz jus à indenização por invalidez permanente 

decorrente de acidente de veículo quem preencher as exigências 

cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o 

acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II 

– comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto 

é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente 

em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e 
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incompleta, a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas 

ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as 

premissas, a análise do material probatório denota a pertinência do direito 

material. Com efeito, há nos autos Relatório de Ocorrência do SAMU nº 

5655, confeccionado em data contemporânea ao acidente noticiado na 

inicial. Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado 

mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, informando estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o 

acidente narrado, bem como a existência de incapacidade como leve 

(25%) em membro inferior esquerdo (70%), conforme tabela emitida pelo 

Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA (DPVAT). 

ACIDENTE DE TRABALHO COM TRATOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. O fato de a vítima 

ter se acidentado durante o expediente de trabalho não descaracteriza o 

fato como acidente de trânsito, haja vista ter envolvido veículo automotor 

de via terrestre (trator). APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação 

(CPC): 03318892320178090119, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, 

Data de Julgamento: 17/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

de 17/06/2019) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE DANOS 

PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). 

ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - 

Nas ações de indenização de seguro DPVAT devem estar presentes os 

requisitos indispensáveis dispostos no art. 5º da Lei nº. 6.194/74 - Em que 

pese a Lei nº. 6.194/74 não fazer qualquer restrição sobre o acidente ter 

ocorrido no exercício do trabalho ou não, impondo apenas a simples prova 

do acidente e do dano decorrente, a referida legislação impõe que o 

veículo automotor seja causa determinante do dano - Acidentes 

automobilísticos envolvendo trator, veículo automotor terrestre são 

passíveis de indenização pelo seguro DPVAT, inexistindo exclusão de 

cobertura - Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. (TJ-MG - 

AC: 10431150046115001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 26/02/2019) “APELAÇÃO – 

DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – 

COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO 

PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do 

acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a incapacidade 

permanente do apelado por decorrência do sinistro, demonstrado o direito 

ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: 

LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – 

PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO 

- HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para 

o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido 

na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas 

processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da 

causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de 

forma razoável e proporcional não comporta alteração. Nos termos do art. 

85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional 

realizado nessa fase. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES 

SIQUEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE 

MORA – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS 

REPETITIVOS E EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – 

SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a 

correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo 

nº. 1.483.620/SC e Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são 

devidos a partir da citação (REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 

426 do STJ). Se o valor fixado na sentença para os honorários 

advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar 

de forma digna o desempenho do profissional. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS 

– CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – 

PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem 

ser elevados quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela 

de caráter permanente decorrente de acidente de veículo automotor. 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da 

indenização, mediante prova documental, em observância ao disposto na 

Lei nº 6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Por outro lado, com relação ao dano moral, a 

caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do 

indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob 

pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos 

passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria 

do dano moral. Como dito, a caracterização da mácula moral deve ser 

apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que 

demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a 

gravidade da violação ao patrimônio imaterial. O caso dos autos não 

reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em especial porque 

não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa 

natureza. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado por Laudir Belle em face de Porto Seguro CIA. de 

Seguros, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) e 

condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização por 

invalidez no valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a 

contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a 

partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ. JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de dano moral JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar em litigância de má-fé, haja vista não restar comprovada a 

intenção emulativa. Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, de forma equânime. Fixo a verba honorária em 15% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Vencido parcialmente o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Todavia, havendo requerimento expresso 

do credor, antes do decurso do prazo de remessa dos autos ao arquivo, 

intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525). 

Havendo o pagamento voluntário, antes de iniciada a execução, 

expeça-se alvará em favor do credor ou causídico constituído, com 

poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e arquivamento dos 

autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000083-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para que protocole o 

pedido administrativamente, a contar da intimação, o qual deverá ser 

juntado aos autos ou apresente ata notarial de constatação da recusa 

administrativa, especificamente em nome da parte autora ou documento 

equivalente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1006514-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN NUNES (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ INTIMAÇÃO Tendo em vista a convolação do pedido de 

recuperação judicial em falência da empresa demandada, intimo a parte 

impugnante, facultando-lhe eventual emenda, em 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006720-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO RIBEIRO NICOLAU (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1006720-42.2018.8.11.0037 (PJe) Ação Anulatória de Débito c/c 

Repetição de Indébito Requerente: Carlito Ribeiro Nicolau Requerida: 

Águas de Primavera Ltda. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Débito c/c Repetição de Indébito, com pedido de tutela de urgência, 

proposta por Carlito Ribeiro Nicolau em face de Águas de Primavera Ltda., 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão material 

fundamenta-se, em síntese, na cobrança indevida de tarifa mínima de 

consumo para cada unidade instalada no imóvel do autor, havendo 

cobrança como se fossem instalações autônomas, embora compartilhem o 

mesmo hidrômetro, sendo que as unidades são esporadicamente 

alugadas, mas não justifica a cobrança autônoma. A tutela de urgência foi 

concedida (Num.15848164). Emenda da petição inicial (Num.16256297). 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte requerida 

contestou a ação, asseverando a regularidade da cobrança com base na 

legislação de regência, especificamente pelo disposto no artigo 35 da Lei 

Municipal nº 1.540/15, inexistindo, portanto, ato ilícito passível de 

indenização (Num.17038120). A parte autora apresentou manifestação, 

consignando que diante da ausência de preliminares ao mérito na 

contestação, protesta pelo prosseguimento do feito (Num.17804929). 

Audiência de conciliação infrutífera (Num.19566583). As partes foram 

intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, 

requerendo o autor a produção de prova pericial e oitiva de testemunhas, 

deixando a demandada transcorrer o prazo, sem manifestação 

(Num.25139139 e Num.31007696). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. O deslinde 

da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos 

princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do 

pedido e julgo antecipadamente o mérito. A questão controvertida cinge-se 

à regularidade da cobrança de tarifa mínima de consumo multiplicada pelo 

número de unidades autônomas (economias) na unidade residencial do 

autor. A questão posta em juízo foi objeto de discussão em sede de 

recursos repetitivos, sendo o recurso especial representativo de 

controvérsia assentado o entendimento de não ser lícita a cobrança de 

tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de 

economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local, 

conforme Tema Repetitivo 414. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA 

MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS 

(ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. 

A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o 

consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo 

consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já 

entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do 

consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no 

imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial 

improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de 

Processo Civil. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010) Destarte, a 

cobrança pautada em lei municipal não se reveste da legalidade estrita, já 

que incompatível com a normativa do setor de abastecimento hídrico. 

Reconhecida a abusividade da cobrança, pertinente a repetição do 

indébito, nos moldes do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Por 

outro lado, passo à análise da eventual configuração do dano moral. Com 

efeito, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do 

indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob 

pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos 

passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria 

do dano moral. A caracterização da mácula moral deve ser apreciada com 

parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem 

inegável eficácia lesiva. O dano narrado não relevou qualquer ato 

excepcional passível de indenização por dano moral, motivo pelo qual 

deve ser julgado improcedente. Dispositivo Isso posto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por Carlito Ribeiro Nicolau em face de 

Águas de Primavera Ltda. e condeno a demandada à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso o consumidor, 

a ser apurado em liquidação de sentença, e improcedente o pedido de 

dano moral. Ratifico a liminar deferida. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora, 

condeno a parte demandada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil 

reais), fixados equitativamente, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, fato que abreviou 

o labor profissional, a ser revertido em favor do fundo da Defensoria 

Pública Estadual. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 27 de 

abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008093-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1008093-11.2018.8.11.0037 (PJe) Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Obrigação de Fazer Requerente: Cintia Ferreira dos Santos 

Requerida: Águas de Primavera Ltda. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, com pedido 

de tutela de urgência, proposta por Cintia Ferreira dos Santos em face de 

Águas de Primavera Ltda., ambas qualificadas nos autos em epígrafe. A 

pretensão material fundamenta-se, em síntese, na cobrança indevida à 
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maior na fatura de consumo hídrico em período de desabastecimento 

geral, fato que geraria, inegavelmente, redução de consumo e da 

cobrança, ao invés de faturas desproporcionais ao histórico de consumo 

da unidade consumidora nº 442399-2. A tutela de urgência foi indeferida 

(Num.17375321). Formada a angularidade da relação jurídica processual, 

a parte requerida contestou a ação, asseverando a regularidade da 

cobrança com base no consumo, sendo que a falha no abastecimento se 

deu de forma temporária e em razão da necessidade de melhorias nas 

instalações hidráulicas, nos moldes do artigo 40, II, da Lei nº 11.445/07, 

ressaltando que em caso de inadimplência a concessionária pode 

suspender os serviços, com base na lei nº 8.987/95. Refutou a 

configuração do dano moral, bem como o quantum requerido 

(Num.19030439). A parte autora apresentou manifestação, consignando 

que diante da ausência de preliminares ao mérito na contestação, protesta 

pelo prosseguimento do feito (Num.19676609). Audiência de conciliação 

infrutífera (Num.19566583). As partes foram intimadas para especificarem 

as provas que pretendiam produzir, requerendo o autor o julgamento 

antecipado do pedido, deixando a parte demandada transcorrer o prazo 

sem manifestação (Num.27926122). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. O deslinde 

da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos 

princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do 

pedido e julgo antecipadamente o mérito. A questão controvertida cinge-se 

à regularidade da cobrança constante da fatura dos meses de agosto e 

setembro de 2018 na unidade residencial da parte autora. A parte autora 

aduz irregularidade da cobrança, em especial pela ausência de 

abastecimento regular no período. A parte demandada sustenta que houve 

efetivo consumo, sendo as leituras realizadas regularmente conforme 

constante do hidrômetro da consumidora, sendo que o período de 

irregularidade aduziu ter se dado em virtude de melhorias técnicas nas 

instalações, gerando apenas instabilidade do serviço, mas não a 

suspensão, sendo regular a cobrança. De fato, houve registro de efetivo 

consumo na unidade residencial da consumidora, conforme tela sistêmica 

colacionada na decisão liminar, a qual integro à presente (Num.17375321 – 

pág.2). Nesse passo, a parte autora não cumpriu seu ônus probatório, 

ressaltando que a inversão do ônus da prova não é automática, mas 

admitida quando verossímeis as alegações do consumidor, não verificada 

no caso dos autos (CDC, art.6º, VIII). Logo, havendo efetivo consumo, 

legítima a cobrança, bem como eventual suspensão, nos moldes do artigo 

6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/95 Portanto, inexistindo ato ilícito, os pedidos 

devem ser julgados improcedentes. Dispositivo Isso posto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados por Cintia Ferreira dos Santos em 

face de Águas de Primavera Ltda. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em R$ 

1.000,00 (mil reais), fixados equitativamente, nos moldes do artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, fato 

que abreviou o labor profissional. Vencido o beneficiário, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 

98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 27 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001309-81.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA DINIZ GOMES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001309-81.2019.8.11.0037 (PJe) Ação Declaratória de Inexigibilidade de 

Débito c/c Indenização por Dano Requerente: Barbara Diniz Gomes 

Moreira Requerida: Unopar – União Norte do Paraná de Ensino Ltda. Vistos 

etc. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c 

indenização por dano, com pedido de tutela de urgência, proposta por 

Barbara Diniz Gomes Moreira em face de Unopar – União Norte do Paraná 

de Ensino Ltda., ambas qualificadas nos autos em epígrafe. A pretensão 

material fundamenta-se, basicamente, na responsabilidade civil da 

instituição de ensino pela inserção nominal indevida dos dados da parte 

autora, pelo débito no valor de R$ 253,40 (duzentos e cinquenta e três 

reais e quarenta centavos), referente a supostas parcelas pelo serviço de 

ensino prestado pela demandada, nunca contratado pela autora, 

circunstância geradora da efetiva mácula moral. Recebida a petição inicial, 

o pedido liminar foi deferido, sendo determinada a baixa das anotações 

restritivas (Num.22440452). Formada a angularidade da relação jurídica 

processual, a parte demandada refutou as alegações inaugurais, 

asseverando a inexistência de qualquer prova que denote a alegação da 

parte autora, em manifesto descumprimento de seu ônus processual. 

Sustenta que o deferimento do pedido da autora ensejará o 

enriquecimento ilícito, haja vista a efetiva disponibilização dos serviços 

educacionais. Alternativamente, protestou pela fixação da verba 

indenizatória em patamar mínimo (Num.25057219). Audiência de 

conciliação restou infrutífera (Num.25101038). A parte autora impugnou a 

contestação, ratificando os termos inaugurais, aduzindo que embora a 

instituição demandada tenha negado qualquer conduta ilícita, não 

apresentou causa legítima para a inserção nominal restritiva 

(Num.25110362). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

sentença. É o relatório. Fundamento. Decido. A análise do mérito não 

demanda dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da economia e 

celeridade processual, julgo antecipadamente o pedido, nos moldes do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A questão controvertida 

cinge-se à responsabilidade civil da instituição de ensino demandada pela 

inscrição nominal indevida dos dados da parte autora em cadastro de 

restrição ao crédito. Em arguição inaugural, a parte autora assevera a 

ausência de qualquer relação obrigacional com a parte demandada, sendo 

absolutamente indevida a inscrição restritiva. Por outro lado, a parte 

demandada sustentou a improcedência da ação, aduzindo a ausência de 

prova das alegações autorais, bem como efetiva disponibilização dos 

serviços. Ocorre que, apesar da parte demandada sustentar a 

regularidade na relação negocial, é inegável o vício no serviço, haja vista a 

ausência de comprovação da contratação, ônus que lhe competia, pois 

inviável a exigência de prova negativa em face da parte autora. Assim, 

sendo verossímil a alegação autoral, e comprovada a hipossuficiência, 

pertinente a inversão do ônus da prova (CDC, art.6º, VIII). Assim, restou 

evidenciado o ato ilícito, mediante cobrança e inscrição em cadastros de 

inadimplentes indevidas (Num.18604503 – pág.5), fatos geradores da 

efetiva mácula moral. Logo, configurada a mácula moral (inscrição 

indevida), resta tão somente apurar o quantum indenizatório com base nos 

elementos probatórios coligidos. No que tange ao valor referente à 

obrigação pecuniária, inexistindo patamar específico, passo a análise de 

critérios objetivos para fixação escorreita: • Extensão do dano: gravidade 

e repercussão da ofensa – não há prova da extensão dos danos para 

além da esfera pessoal; • Intensidade do ânimo de ofender – a negligência 

é patente, caracterizada especialmente pelo descaso do hipossuficiente, 

bem como a imprudência na relação de consumo; • Posição social do 

ofendido – a parte autora não indicou qualquer atividade profissional na 

inicial, não havendo prova da capacidade financeira, máxime pela 

declaração de hipossuficiência. • Situação econômica do ofensor – 

trata-se de instituição de ensino de grande porte, com capacidade 

financeira inegável; Portanto, reputo adequada a fixação da verba 

indenizatória em R$ 7.000,00 (sete mil reais), impedindo a recidiva da parte 

requerida e o enriquecimento ilícito da parte autora. Dispositivo Isso posto, 

julgo parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora, 

declarando a inexistência da dívida, bem como condenando a instituição 

de ensino demandada ao pagamento de indenização a título de dano moral 

no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros legais (CC, 

art.406) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, haja 

vista se tratar de responsabilidade extracontratual (REsp 1479864 

2014/0204154-0 de 11/05/2018). Ratifico a ordem liminar. Julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código 
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de Processo Civil. Condeno a parte demandada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% 

sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, em especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que 

abreviou o labor profissional. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 

27 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002057-79.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. A CEREALISTA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo Eletrônico Judicial nº 

1002057-79.2020.8.11.0037 Ação Declaratória de Inexistência de Negócio 

Jurídico Requerente: R. F. A. Cerealista Ltda. Requerido: Indiana Agri 

Comércio e Exportação de Cereais Eireli. Vistos etc. Trata-se de embargos 

de declaração opostos por R.F.A. Cerealista Ltda. em face da decisão 

que, considerando a propositura de ação de recuperação judicial, com 

concessão de tutela cautelar de urgência, determinou que se aguardasse 

a apresentação do relatório de avaliação preliminar, o qual viabilizará a 

análise judicial do deferimento, ou indeferimento, do processamento do 

feito recuperacional. A pretensão recursal fundamenta-se na ocorrência 

de erro material, considerando que a medida pretendida nos presentes 

autos independe do processamento da recuperação judicial da empresa 

requerida. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a 

síntese. Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura 

jurídica, inexiste qualquer erro material, contradição, obscuridade ou 

omissão no provimento judicial em análise. Há, a toda evidência, 

discordância com o posicionamento adotado na decisão. Assim, a reforma 

deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo 

absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos 

declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já 

decididas. Sobreleva ressaltar que a questão relativa à eventual 

extraconcursalidade não afasta eventual manutenção dos bens na posse 

da empresa em caso de essencialidade, ressaltando que “compete ao 

juízo da recuperação judicial a análise acerca da essencialidade do bem 

para o êxito do processo de soerguimento da empresa recuperanda”. 

Precedentes: AgInt no CC 160.264/PR, Rel.Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 20/05/2019; 

AgInt no AREsp 1384309/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019; e AgInt nos 

EDcl no CC 119.387/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 03/04/2019. Isso posto, rejeito ambos 

os embargos de declaração opostos. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 27 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007015-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEVENIR CARNIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ INTIMAÇÃO Intimo as parte autora para manifestar 

sobre o laudo pericial em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004441-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IARA LUZIA ROETGER MANFRAO (AUTOR(A))

JOAO ALFEU MANFRAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PEDROSO OAB - DF47671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FILHO SANTANA BARBOSA (REU)

HELIO PEGO DE OLIVEIRA (REU)

JONAS ALVES LUZ (REU)

RONIVAN SANTANA BARBOSA (REU)

ELIAS JOSÉ DA SILVA (REU)

JOAO OLIVIO BARBOSA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para manifestar das 

correspondências devolvidas, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001223-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE SOUSA LIMA (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA NOVAES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ INTIMAÇÃO Intimo a parte exequente do resultado do 

Bacen Jud e para apresentar memorial atualizado da dívida em 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001272-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001272-88.2018.8.11.0037– PJE Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios Requerente: João Oliveira de Lima Requerido: Banco do 

Brasil S/A Vistos etc. Trata-se de ação de arbitramento de honorários 

advocatícios proposta por João Oliveira de Lima em face de Banco do 

Brasil S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do 

trâmite processual, as partes transigiram e o acordo foi integralmente 

adimplido (Num. 22975896; Num. 30633427). Formalizados os autos, 

vieram para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Traduzindo o 

procedimento composição sobre direitos passíveis de transação Homologo 

o acordo formulado entre as partes, com fulcro no artigo 200, caput, do 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais remanescentes a teor do 

disposto no artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 
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P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 29 de abril de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001518-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT7397-O (ADVOGADO(A))

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001518-21.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Indenização por Danos Morais 

Requerentes: A. N. dos S. e F. N. dos S., representados por Cristiano 

Rodrigues dos Santos Requerido: Latam Airlines Brasil Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Arthur 

Nunes dos Santos e Felipe Nunes dos Santos, representados por 

Cristiano Rodrigues dos Santos em face de Latam Airlines Brasil, todos 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a condenação da 

demandada ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes 

da má prestação dos serviços aéreos. A pretensão material 

fundamenta-se, em síntese, na caracterização da responsabilidade civil, 

diante da configuração do dano moral decorrente da prática de overbook 

[SIC], causando o desvio da rota original do voo dos menores Cuiabá (MT) 

– São Luiz (MA), com conexão em Brasília (DF), para o aeroporto de 

Belém (PA), local em que permaneceram por mais de 12h em trânsito, sem 

as devidas assistências. Formada a angularidade da relação jurídica 

processual, a parte requerida contestou a ação, aduzindo preliminar de 

ausência dos requisitos legais para o regular processamento do feito, ante 

a ausência de esclarecimentos da data do suposto voo, nº do voo e o 

trecho exato, impossibilitando a elaboração da defesa. No mérito, 

asseverou a regularidade dos voos nos trechos mencionados na inicial, 

conforme relatório ANAC, sustentando a ausência de prova da ocorrência 

do ato ilícito, por menos da situação que gerou o suposto dano moral, 

devendo o feito ser julgado improcedente. Subsidiariamente, protestou 

pela fixação do dano moral em patamar mínimo, evitando o enriquecimento 

ilícito da parte (Num.9833900). Audiência de conciliação restou infrutífera 

(Num.9861317). A parte autora apresentou impugnação à contestação, 

refutando a arguição defensiva, asseverando a irregularidade na 

prestação do serviço e configuração da mácula moral (Num.9925097). As 

partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam 

produzir (Num.10071141), deixando as partes transcorrer o prazo sem 

manifestação, conforme certidão inclusa (Num.11384022). Determinada 

vista ao Ministério Público (CPC, art.178, II), manifestou pela improcedência 

da preliminar de inépcia da inicial, bem como saneamento do feito e 

intimação das partes para que indicassem as provas que pretendiam 

produzir (Num.24386362). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Preliminar – Inépcia da 

inicial A parte demandada aduz inépcia da petição inicial, ante a ausência 

de esclarecimentos sobre o voo, trechos, números dos bilhetes etc., 

inviabilizando a defesa. A preliminar é manifestamente improcedente, haja 

vista ter a parte autora consignado os aeroportos das cidades de origem, 

destino, conexão e remanejamento, colacionando os documentos 

correlatos (Num.6705015). Portanto, embora a melhor técnica jurídica 

recomendasse os esclarecimentos iniciais, não há, nesse ponto, 

deficiência apta a ensejar a extinção da ação pela inépcia, máxime pela 

juntada dos documentos que elucidam a questão. Destarte, afasto a 

preliminar arguida. Do mérito em sentido estrito O deslinde da controvérsia 

não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da 

brevidade e economia processual, conheço diretamente do pedido e julgo 

antecipadamente o mérito. A questão controvertida cinge-se à 

configuração do dano moral decorrente da deficiência na prestação dos 

serviços aéreos. A parte autora sustenta a ocorrência de overbooking[1], 

tendo em vista a aquisição de passagens aéreas para os filhos menores 

pelo trecho Cuiabá (MT) – São Luiz (MA), com conexão em Brasília (DF), 

quando a empresa aérea comunicou a impossibilidade de embarque e 

encaminhou os passageiros para outro voo sentido Belém (PA) e posterior 

destino, deixando de prestar as assistências devidas. A parte 

demandada, a seu turno, sustenta a regularidade dos voos, bem como a 

ausência de prova do ato ilícito. Ocorre que a relação mantida entre as 

partes é de consumo, sendo a defesa em juízo facilitada pela inversão do 

ônus probatório, nos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Nesse passo, diante da alegação de normalidade na 

disponibilização do voo, e não havendo arguição de atraso pelos 

passageiros, poderia ter a companhia aérea elidido a dúvida colacionando 

documento com identificação em lista dos passageiros dos dados dos 

autores, presumindo, portanto, a ocorrência do ato ilícito. Descumprindo os 

termos da prestação de serviço aéreo, a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso é clara no sentido da configuração do 

dano moral. Veja: RECURSO CIVEL INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - OVERBOOK - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 

DANO MORAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. Trata-se de recurso interposto por TAM LINHAS 

AÈREAS inconformada com r. sentença que julgou procedente pedido de 

indenização por danos morais em decorrência de falha na prestação de 

serviço e condenou ao pagamento da importância de 

R$14.000,00(quatorze mil reais). 2. Dúvidas não restam de que a 

responsabilidade é da recorrente. Com efeito, nos termos do art. 30 do 

Código de Defesa do Consumidor a veiculação de publicidade relativa à 

oferta de produto vincula o fornecedor, inclusive em relação ao preço nela 

constante. Havendo recusa do fornecedor em cumprir a oferta, poderá o 

consumidor valer-se do art. 35, que dispõe in verbis: "Art. 35. Se o 

fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, 

apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à 

sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos 

termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou 

prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à 

restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente 

atualizada, e a perdas e danos." 3. Consoante os documentos juntados 

nos autos, a recorrida adquiriu da empresa reclamada passagens aéreas 

com destino à cidade de Porto Alegre/RS, saindo de Cuiabá/MT no dia 

11.06.2007, às 17h30min, chegada prevista em Porto Alegre/RS às 

23h30min horas do mesmo dia. 4. No entanto, ao chegar a São Paulo/SP, 

foi impedida de embarcar, mesmo informando aos funcionários da 

reclamada de que necessitava chegar ao seu destino urgente em face do 

falecimento de seu pai, sendo informada de que seria remanejada para 

outro vôo, chegando somente ao seu destino as 10h30min do dia 

12/06/2007. 5. Incontestável, no presente caso, o dano moral causado ao 

consumidor contratante, eis que patente a falha na prestação do serviço. 

Empresa aérea que deixa de transportar passageiro, no dia e hora 

designados, em decorrência da venda de passagens além da capacidade 

da aeronave, overbooking, comete ato ilícito caracterizador de dano moral. 

6. Assim, entendo que não está a merecer reparos a sentença, porquanto 

restou devidamente demonstrada a veiculação da propaganda com o 

preço promocional do produto e a formalização do contrato entre as 

partes por meio eletrônico, ficando o fornecedor obrigado a cumpri-lo, 7. A 

teoria da responsabilidade civil está construída sobre a reparação do 

dano. Tal principio emerge do art. 186, do atual Código Civil: "Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." 

8. O dano moral advém da dor e a esta não tem preço. Difere esta do mero 

aborrecimento. Neste há um abalo emocional decorrente de relações 

interpessoais. Naquele, surge o padecimento intimo, a humilhação, a 

vergonha, o constrangimento de quem é ofendido em sua honra ou 

dignidade, o vexame e a repercussão social por um crédito negado 

condizente com o que foi expressamente normatizado pela Carta da 

República (art. 5º, incisos V e X). 9. Em relação ao valor arbitrado, 

conforme parâmetro da jurisprudência penso que sua fixação deve 

ater-se as circunstancia dos fatos (viagem urgente em decorrência de 

falecimento do pai), mediante prudente arbítrio do Juiz, observando-se a 

capacidade patrimonial das partes, a extensão do dano experimentado 

pelo autor, bem como o grau de culpa da empresa/ré para a ocorrência do 

evento. Não deve constituir-se em instrumento de captação de riqueza e 

nem ser arbitrada em valor irrisório. 10. O quantum indenizatório deve ser 

estabelecido com base em dois pressupostos fundamentais: a 

proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano 

sofrido pela parte ofendida, de forma a assegurar-lhe a reparação pelos 

danos morais experimentados, bem como a observância do caráter 

sancionatório e inibidor da condenação. Também não se prescinde do 
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adequado exame das circunstancias do caso, bem como da capacidade 

econômica do ofensor e da vítima. Adequado o valor indenizatório se 

observado tais critérios. 11. No caso sub examine, entendo que o valor de 

R$14.000,00(quatorze mil reais) situa-se dentro da razoabilidade e 

proporcionalidade correspondente ao prejuízo sofrido. 12. Recurso 

conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos 

fundamentos. Parte apelante condenada ao pagamento das custas 

processuais (art. 55 da Lei de regência). Custas e honorários em 15% 

(quinze por cento). (N.U 4572/2008, 4572/2008, MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 18/12/2008, Publicado no DJE 

09/01/2009) Destarte, o descumprimento da obrigação, bem como a 

prática de overbooking, revela a irregularidade na prestação do serviço ao 

consumidor e o respectivo ato ilícito e a efetiva caracterização pela 

imposição, aos passageiros, de atraso, alterações de conexão e espera 

não razoáveis. Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil restam 

indubitavelmente configurados. Nesse turno, configurada a mácula moral, 

resta tão somente apurar o quantum indenizatório com base nos 

elementos probatórios coligidos. No que tange ao valor referente à 

obrigação pecuniária, inexistindo patamar específico, passo a análise de 

critérios objetivos para fixação escorreita: • Extensão do dano: gravidade 

e repercussão da ofensa – não há qualquer prova da repercussão para 

além da esfera pessoal; • Intensidade do ânimo de ofender – a negligência 

é patente, caracterizada especialmente pela ausência de diligências 

mínimas na relação de consumo; • Posição social do ofendido – os autores 

são menores, não possuindo qualquer indicativo de capacidade financeira 

própria. • Situação econômica do ofensor – trata-se de companhia aérea 

de grande porte, com capacidade financeira inegável. Portanto, reputo 

adequada a fixação da verba indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) para cada autor, impedindo a recidiva da parte requerida e o 

enriquecimento ilícito da parte autora. Dispositivo Isso posto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Arthur Nunes dos Santos 

e Felipe Nunes dos Santos, representados por Cristiano Rodrigues dos 

Santos em face de Latam Airlines Brasil e condeno a demandada ao 

pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), para cada autor, corrigidos monetariamente a partir da 

sentença (STJ, Súmula 362), e juros moratórios a contar da data da 

citação, haja vista tratar-se de responsabilidade contratual (Precedente - 

STJ). Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a 

sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte demandada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 

nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente 

pelo julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 29 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito [1] Overbooking ou Overselling é um 

termo utilizado por empresas que se refere à prática de vender um serviço 

em quantidade maior do que a capacidade que a empresa pode fornecer. 

Wikipédia

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001662-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELBER ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001662-58.2018.8.11.0037 (PJe) Ação de Restauração da Titularidade de 

Linhas Telefônicas c/c Reparação de Danos Morais Requerente: Elber 

Alves Ribeiro Requeridos: Claro S/A e Outra Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Restauração da Titularidade de Linhas Telefônicas c/c Reparação de 

Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por Elber Alves 

Ribeiro em face de Claro S/A e Tim Celular S/A, todos qualificados nos 

autos em epígrafe. A pretensão material fundamenta-se, em síntese, na 

inadvertida transferência de titularidade das linhas telefônicas 

identificadas pelos numerais (65) 99296-5913 e (65) 99232-4266 em favor 

do terceiro Carlos Roberto Rodrigues Junior, viabilizada pelas requeridas e 

sem o consentimento do verdadeiro titular, Elber Alves Ribeiro, fato que 

gerou prejuízos ao autor devido aos inconvenientes gerados pela 

ausência dos numerais telefônicos, inclusive porque utilizava os mesmos 

para o trabalho. A tutela de urgência foi concedida (Num.12441510). 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte requerida 

Claro S/A contestou a ação, impugnando o deferimento da assistência 

judiciária, tendo em vista haver simples declaração de hipossuficiência, 

sendo a prova manifestamente insuficiente. No mérito, questionou que 

qualquer operação na linha foi realizada por ter o autor viabilizado que 

terceiro tivesse acesso ao documentos e dados pessoais, motivo pelo 

qual não merece prosperar o pedido de indenização, diante da 

contribuição exclusiva da vítima. Assevera, adiante, não ter havido 

qualquer alteração de titularidade, mas cancelamento do plano controle 

para linha pré-paga, sendo esse tipo de solicitação atendida conforme 

regulamentação (ANATEL, art.3º, inciso VII). Registra que em momento 

algum a empresa requerida possuiu a intenção de cancelar/transferir a 

linha sem a anuência do autor (Num.13587023). Formada a angularidade 

da relação jurídica processual, a parte requerida Tim Celular S/A contestou 

a ação, aduzindo que se a transferência e/ bloqueio da linha não foram 

solicitadas pelo autor, certamente foi em razão de atuação de terceiro de 

completa má-fé, que cometendo crime de falsidade ideológica - já que as 

operações não podem ser ultimadas sem a interlocução do titular – sendo 

o único responsável pelos danos, já que a empresa de telefonia não 

realizou qualquer ato ilícito, conforme jurisprudência (Juizado Especial 

Cível – Indenização por Dano Moral – 002633236.2017.8.16.0018 – Rosa 

Amancio de Fraitas Minholi x Tim Celular S/A – 27.11.2017). Aduz a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, pugnando pela 

improcedência do pedido (Num.13726449). Audiência de conciliação 

restou infrutífera (Num.13771100). A parte autora impugnou a 

contestação, ratificando os termos inaugurais, protestando pelo 

julgamento procedente da ação (Num.14058103 e Num.14059406). As 

partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam 

produzir, oportunidade em que protestaram pelo julgamento antecipado do 

pedido (Num.20130471 e Num.28517086). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. O deslinde 

da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos 

princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do 

pedido e julgo antecipadamente o mérito. A questão controvertida cinge-se 

à configuração do dano moral pela deficiência na prestação dos serviços 

de telefonia, especificamente por terem as operadoras viabilizado a 

alteração de titularidade e dados de consumo, sem efetiva autorização do 

titular da linha. A parte autora assevera ser titular dos terminais 

telefônicos identificados pelos numerais (65) 99296-5913 e (65) 

99232-4266, sendo surpreendido com a alteração de titularidade e dos 

dados de consumo (controle para pré-pago), sem prestar a devida 

autorização, viabilizada pela inoperância das demandadas. A seu turno, a 

demandada Claro sustenta culpa exclusiva do autor, por ter viabilizado a 

fraude por possibilitar que terceiros acessassem dados pessoais. A 

demandada Tim, por fim, sustenta que a atuação criminosa do terceiro não 

pode ser atribuída à operadora, motivo pelo qual não pode ser 

responsabilizada pelo dano moral. Ocorre que, embora as operadoras 

tenham apresentado justificativas para o ato, admitiram as operações 

irregulares, levadas a efeito sem o consentimento do consumidor, 

assumindo assim a responsabilidade pelo defeito na prestação do serviço. 

Nesse passo, sendo verossímil a alegação autoral, e comprovada a 

hipossuficiência, pertinente a inversão do ônus da prova (CDC, art.6º, 

VIII). Destarte, restou evidenciado o ato ilícito, pela alteração de titularidade 

e dados de consumo das linhas de titularidade do autor, fato gerador da 

efetiva mácula moral. Logo, configurada a mácula moral, resta tão somente 

apurar o quantum indenizatório com base nos elementos probatórios 

coligidos. No que tange ao valor referente à obrigação pecuniária, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: • Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa – não há prova da extensão dos danos para além da esfera 

pessoal; • Intensidade do ânimo de ofender – a negligência é patente, 

caracterizada especialmente pelo descaso do hipossuficiente, bem como 

a imprudência na relação de consumo; • Posição social do ofendido – a 

parte autora se qualificou como corretor de imóveis, não havendo prova 

da capacidade financeira, máxime pela declaração de hipossuficiência. • 
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Situação econômica do ofensor – trata-se de instituição de ensino de 

grande porte, com capacidade financeira inegável; Portanto, reputo 

adequada a fixação da verba indenizatória em R$10.000,00 (dez mil reais), 

impedindo a recidiva da parte requerida e o enriquecimento ilícito da parte 

autora. Dispositivo Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado pela parte autora e condeno cada operadora demandada ao 

pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), totalizando R$10.000,00 (dez mil reais), sem 

solidariedade, acrescidos de juros e correção monetária pelo INPC a partir 

do evento danoso, haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual 

(REsp 1479864 2014/0204154-0 de 11/05/2018), ratificando a obrigação 

de fazer consistente na manutenção da titularidade das linhas telefônicas 

em favor do autor. Julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% sobre o valor da 

condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, em 

especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 29 de abril de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000439-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL RUBENS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000439-70.2018.8.11.0037 (PJe) Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A Requerido: Samuel 

Rubens da Silva Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, proposta por banco Bradesco Financiamentos S/A em 

face de Samuel Rubens da Silva, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando a retomada da posse do bem alienado 

fiduciariamente, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69. A 

liminar de busca e apreensão foi deferida, nos moldes do artigo 3º, caput, 

do Decreto-Lei nº 911/69 (Num.14078876). Formada a angularidade da 

relação jurídica processual, a parte requerida contestou a ação, 

asseverando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como tese de excesso de cobrança, por ter o requerido efetuado o 

pagamento de várias parcelas, estando inadimplente das 6 (seis) últimas 

parcelas, e muito embora não detenha os comprovantes, requer seja 

aplicada a inversão do ônus da prova a fim de que a demandada 

comprove o alegado. Sustentou, ainda, a aplicação da teoria da 

imprevisão, tendo em vista que o autor passou por dificuldades 

financeiras. Na mesma linha, sustentou a aplicação da teoria do 

adimplemento substancial. Apresentou, ainda, reconvenção, aduzindo a 

possibilidade de purgação da mora e inconstitucionalidade no vencimento 

integral da dívida, aplicando-se as disposições dos artigos 479, 480 do 

Código Civil, bem como artigo 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor 

(Num.19957988). A parte autora impugnou a contestação, ratificando os 

termos inaugurais, ressaltando a inexistência de purgação da mora nos 

termos legais, bem como da inaplicabilidade da tese de adimplemento 

substancial, assinalando não ter o demandado apresentado qualquer 

argumento concreto sobre o suposto excesso de cobrança 

(Num.22293806). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia 

não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da 

brevidade e economia processual, conheço diretamente do pedido e julgo 

antecipadamente o mérito. A questão controvertida cinge-se ao eventual 

excesso na cobrança da dívida, bem como nos demais pressupostos da 

responsabilidade civil decorrente da alienação fiduciária regida pelo 

Decreto-Lei nº 911/69. A parte autora sustenta, em seu primeiro 

fundamento defensivo, o excesso de cobrança, pretendendo impor ao 

autor o ônus da prova, a despeito da necessidade legal de apontamento 

dos pontos tidos como irregulares, conforme disposto no artigo 330, §2º, 

do Código de Processo Civil. De fato, nos termos do dispositivo, nas ações 

que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, 

de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. Como é cediço, a inversão do ônus da prova não 

é automática, só sendo admitido quando verossímil a alegação do 

consumidor hipossuficiente (AgInt no REsp 1569566/MT, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, publicado em 07.03.2017). Destarte, a ausência de 

observância da regra legal enseja a impossibilidade de apreciação da tese 

defensiva, por manifesta inépcia, bem assim da reconvenção, não 

comportando emenda tendo em vista a ocorrência da preclusão. Quanto a 

aplicação da teoria da imprevisão, não há dentre os argumentos lançados 

na peça contestatória qualquer causa legal que justifique a alteração da 

avença, não havendo na causa apresentada (deficiência financeira) 

situação apta a excepcionar a obrigação assumida. Em verdade, a análise 

do comprometimento da capacidade financeira deve ser feita em momento 

anterior ao negócio, e não posteriormente. Outrossim, sobre a aplicação 

da teoria do adimplemento substancial, o Superior Tribunal de Justiça 

pacificou o entendimento de que é inaplicável a referida tese quando se 

tratar de alienação fiduciária regida pelo Decreto-lei nº 911/69, fixando a 

tese de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos 

contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 

911/69 (Informativo 599). RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 

911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS 

PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA 

TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A 

PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA 

CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. 

RECONHECIMENTO. (...) (REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017) Por fim, quanto a purgação da 

mora e alegada tese de possibilidade, temos que o Superior Tribunal de 

Justiça já assentou, em sede de julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 

nº 1.418.593-MS), a necessidade de pagamento integral da dívida, sob 

pena de consolidação da propriedade. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/05/2014, DJe 27/05/2014) Portanto, regularmente comprovada a 

existência da dívida e o inadimplemento, o pedido deve ser julgado 

procedente. Dispositivo Isso posto, julgo procedente o pedido, com 

fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, e consolido nas mãos do autor a 

posse e o domínio pleno e exclusivo do bem alienado fiduciariamente, cuja 

apreensão liminar torno definitiva. Consolidada a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, compete às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária, nos termos do artigo 3º, 

§1º, do Decreto-lei nº 911/69. Nos termos do artigo 2º do Decreto-lei nº 

911/69, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais 

garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor 

poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, 

salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo 

aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas. Destarte, intime-se a instituição bancária para 

apresentar a devida prestação de contas, em 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, sob pena da omissão ser 
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considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo das 

sanções criminais, civis e processuais cabíveis, além de multa de até vinte 

por cento do valor da causa (CPC, art.77, IV e §2º); Condeno o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 

do Código de Processo Civil, especialmente em razão do julgamento 

antecipado da lide, fato que abreviou o labor profissional. Vencido o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 29 de abril de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004959-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTOURO & CIA LTDA - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ENIO ZANATTA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1004959-10.2017.8.11.0037 (PJe) Impugnação – Base Normativa: Lei nº 

11.101/2005, art.8º Impugnante: Banco Volvo (Brasil) S/A Referência: 

Recuperação Judicial nº 1001883-75.2017.8.11.0037 (PJe) Impugnados: 

Montouro & CIA, North Vinil Indústria e Comércio de Tintas e Montouro & 

Montouro Ltda. Vistos etc. Trata-se de impugnação formulada por Banco 

Volvo (Brasil) S/A, qualificado nos autos em epígrafe, em face da inclusão 

do crédito na relação de credores publicada pelo Administrador Judicial, 

nos moldes do artigo 8º da Lei nº 11.101/2005. A pretensão material 

fundamenta-se na incorreta inclusão dos créditos do impugnado, pelo 

Administrador Judicial, referente aos contratos (i) nº 332872/001, no valor 

de R$ 328.500,00 (trezentos e vinte e oito mil e quinhentos reais); (ii) nº 

341129/001, no valor de R$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e 

quinhentos reais) e (iii) nº 344428/0001, no valor de R$ 479.724,08 

(quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e oito 

centavos), qualificados com cláusula de alienação fiduciária dos bens 

móveis (i) Carregadeira L60, Ano/Mod.2014, Chassi nº 

VCE0L60FJE0072731, com Rodas e Pneus, Marca Volvo do Brasil; (ii) 

Carregadeira L60, Ano/Mod.2015, Chassi nº VCEOL60FAF0072816, com 

rodas e pneus, Marca Volvo do Brasil; (iii) Escavadeira EC220 DL, 

Ano/Mod.2015, Chassi VCEC220DVF0240590, com rodas e pneus, Marca 

Volvo, sendo que os referidos créditos não são sujeitos ao pleito 

recuperacional, pois excepcionados por cláusula de alienação fiduciária, 

nos moldes do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/05. Com a inicial vieram 

documentos (Num.10390229). Regularmente intimada, a impugnada 

apresentou contestação, refutando a arguição de extraconcursalidade, 

asseverando o não preenchimento dos requisitos da excepcionalidade 

prevista no artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/05, bem como a essencialidade 

dos bens dados em garanta, haja vista estarem relacionado com a 

atividade produtiva (Num.1152847). O Administrador Judicial apresentou 

manifestação, consignando os motivos que ensejaram a inclusão dos 

referidos créditos da relação de credores, refutando a conclusão pela 

excepcionalidade pela disposição do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/05, 

constatando, outrossim, que os bens são essenciais para o 

desenvolvimento da atividade produtiva (Num.12350014). O representante 

do Ministério Público, Dr. João Batista de Oliveira, apresentou 

manifestação consignando a ausência de interesse que justifique a 

intervenção do ministerial (Num.17771469). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento. Decido. A questão 

controvertida cinge-se à ausência de sujeição ao pleito recuperacional 

dos créditos representados pelos contratos com cláusula de alienação 

fiduciária de bens, bem como à essencialidade dos referidos bens para a 

manutenção da atividade produtiva. Da exclusão dos créditos (49, §3º, da 

Lei nº 11.101/05) Nos termos do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/05, 

tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens 

móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente 

vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 

imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de 

domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial 

e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições 

contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, 

contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o 

desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens 

de capital essenciais a sua atividade empresarial. Nessa linha de 

intelecção, é imperioso distinguir dois institutos extremamente relevantes 

para o deslinde da questão: direitos reais de garantia e direitos reais em 

garantia. Embora semelhantes, não se confundem. Os direitos reais de 

garantia dizem respeito ao ônus real que recai sobre o bem (hipoteca, 

penhor, anticrese etc.), mantendo-se, nessa hipótese, a propriedade em 

favor do devedor. Por outro lado, os direitos reais em garantia - tomando o 

exemplo dos autos a alienação fiduciária - a propriedade resolúvel do bem 

é transferida ao credor, sendo conferido ao fiduciante tão somente a 

posse direta do bem, com expectativa de retomada da propriedade 

mediante cumprimento do termo acordado. Pertinente consignar os 

ensinamentos do civilista César Fiuza, alienação fiduciária em garantia é o 

contrato pelo qual uma pessoa, o devedor fiduciante, a fim de garantir o 

adimplemento de obrigação e mantendo-se na posse direta, obriga-se a 

transferir à propriedade de uma coisa ou a titularidade de um direito a 

outra pessoa, o credor fiduciário, que fica adstrito a retransmitir a 

propriedade ou a titularidade do direito ao devedor fiduciante, assim que 

pagar a dívida garantida. A referida condição (direito real em garantia) 

traduz a qualidade extraconcursal de determinados créditos que, por 

disposição legal (art.49, §3º, Lei nº 11.101/05), não se submetem aos 

efeitos da recuperação judicial (com reserva, na parte final do dispositivo, 

ao período de “blindagem” e, ainda, se se tratar de bens essenciais à 

atividade da empresa). Nas lições do jurista Sérgio Campinho, de fato, não 

são todos os créditos que ficarão sujeitos ao pagamento a ser acordado 

na recuperação judicial, os quais, consequentemente, não integrarão a 

assembleia-geral que venha a ser instalada para dele deliberar ou decidir 

qualquer outro incidente que se manifeste no respectivo processo. Isso 

porque escapam à recuperação judicial os créditos oriundos de contratos 

de alienação fiduciária, para os quais prevalecerão os direitos de 

propriedade sobre a coisa e das condições contratuais, desde que 

observados os requisitos para tal constituição. Consolidando esse 

entendimento, o STJ editou o enunciado nº 550, com a seguinte redação: 

“Não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos 

garantidos por alienação fiduciária de bem não essencial à atividade 

empresarial”. No julgamento do recurso paradigma, CC 131.656-PE, de 

relatoria da Ilustre Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 8/10/2014, 

restou consignado que o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005 estabelece 

que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na 

data do pedido, ainda que não vencidos. Por sua vez, o § 3º do mesmo 

artigo prevê hipóteses em que os créditos não se submeterão aos efeitos 

da recuperação judicial, entre eles, os créditos garantidos por alienação 

fiduciária. Imperioso consignar, opportune tempore, que tal prerrogativa 

está associada à regular constituição da garantia, nos moldes do artigo 

1.361, §1º do Código Civil, circunstância verificada no presente caso, 

mediante registro junto ao Registro de Títulos e Documentos competente, 

anterior ao ajuizamento do pleito recuperacional (fls.23), devidamente 

averbado no Cartório de Títulos e Documentos (Num.10390272; 

Num.10390277). Logo, os créditos oriundos dos contratos com cláusula 

de alienação fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, 

razão por que devem ser excluídos do quadro de credores. Da 

essencialidade dos bens A jurisprudência do STJ, no que concerne à 

essencialidade de bens, tem por base a limitação prevista na parte final do 

§ 3º do art. 49 - que impede a venda ou a retirada do estabelecimento do 
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devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial - e 

inspirada no princípio da preservação da empresa, tem estabelecido 

hipóteses em que se abre exceção à regra da não submissão do crédito 

garantido por alienação fiduciária ao procedimento da recuperação judicial. 

De acordo com a linha seguida pelo STJ, a exceção somente é aplicada a 

casos que revelam peculiaridades que recomendem tratamento 

diferenciado visando à preservação da atividade empresarial, como, por 

exemplo, no caso em que o bem dado em alienação fiduciária componha o 

estoque da sociedade, ou no caso de o bem alienado ser o imóvel no qual 

se situa a sede da empresa. Em suma, justifica-se a exceção quando se 

verificar, pelos elementos constantes dos autos, que a retirada dos bens 

prejudique de alguma forma a atividade produtiva da sociedade. Assim, 

como já assinalado (CC 131.656-PE e Informativo STJ nº 550), a 

interpretação do dispositivo permite a flexibilização do comando normativo 

quando se tratar de bem essencial ao funcionamento da empresa em 

recuperação judicial, permitindo-se a manutenção na posse em favor da 

sociedade empresária, sendo a análise conferida ao juízo recuperacional. 

No caso dos autos, os bens alienados são duas carregadeiras e uma 

escavadeiras e são efetivamente utilizadas na atividade da empresa. 

Portanto, os bens essenciais não podem ser retirados da posse da 

empresa, enquanto durar a recuperação judicial, porquanto 

imprescindíveis ao soerguimento, conforme relatório apresentado pelo 

Administrador Judicial. Dispositivo Isso posto, julgo procedente a 

impugnação e determino a exclusão dos créditos do quadro de credores, 

representados pelos contratos i) nº 332872/001, no valor de R$ 

328.500,00 (trezentos e vinte e oito mil e quinhentos reais); (ii) nº 

341129/001, no valor de R$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e 

quinhentos reais) e (iii) nº 344428/0001, no valor de R$ 479.724,08 

(quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e oito 

centavos), qualificados com cláusula de alienação fiduciária dos bens 

móveis (i) Carregadeira L60, Ano/Mod.2014, Chassi nº 

VCE0L60FJE0072731, com Rodas e Pneus, Marca Volvo do Brasil; (ii) 

Carregadeira L60, Ano/Mod.2015, Chassi nº VCEOL60FAF0072816, com 

rodas e pneus, Marca Volvo do Brasil; (iii) Escavadeira EC220 DL, 

Ano/Mod.2015, Chassi VCEC220DVF0240590, uma vez que apresentam 

garantia real de alienação fiduciária, mantendo-se a posse dos bens em 

favor da empresa recuperanda, durante o período de recuperação judicial. 

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

impugnada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor do proveito 

econômico obtido, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, 

especialmente em razão do julgamento antecipado da lide, fato que 

abreviou o labor profissional. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 

29 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-39 HOMOLOGAÇÃO DO PENHOR LEGAL

Processo Número: 1002175-55.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ZANCANARO QUEIROZ OAB - MT13393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1002175-55.2020.8.11.0037 

Homologação de Penhor Legal de Retenção de Bagagem em Hotel 

Requerente: Ucayali Hoteis e Turismo Ltda. Requeridos: Vilson Luiz dos 

Santos Castro Vistos etc. Intime-se a parte autora para promover o efetivo 

recolhimento das custas e taxas de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). Transcorrido o 

prazo, imediata conclusão Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 29 de 

abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002187-69.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR QUAINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISETORIAL LP (REU)

BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1002187-69.2020.8.11.0037 

Ação de Consignação em Pagamento Requerente: Moacir Quaini 

Requeridas: BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. e Outras Vistos etc. 

Aguarde-se o prazo para recolhimento da guia (vencimento 03/05/2020). 

Acaso vencida e não recolhida, intime-se a parte autora para promover o 

efetivo recolhimento das custas e taxas de ingresso, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). Transcorrido o 

prazo, imediata conclusão Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 29 de 

abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002197-16.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO DALPONTE (EXEQUENTE)

ROSELI APARECIDA BLANCO DALPONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA BLANCO DALPONTE OAB - MT24637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON BARTH (EXECUTADO)

EDUARDO BARTH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1002197-16.2020.8.11.0037 

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente 

Exequentes: Ovidio Dalponte e Roseli Aparecida Blanco Dalponte 

Executados: Jeferson Barth e Eduardo Barth Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para promover o efetivo recolhimento das custas e taxas de 

ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição 

(CPC, art. 290). Transcorrido o prazo, imediata conclusão Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 29 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005924-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLAYDSON RUFINO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PINHEIRO CREPALDI OAB - MT6616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GOELLNER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1005924-51.2018.811.0037 (PJe) Ação Monitória Requerente: Glaydson 

Rufino Ribeiro Requerido: Gustavo Goellner Vistos etc. Trata-se de Ação 

Monitória proposta por Glaydson Rufino Ribeiro em face de Gustavo 

Goellner, ambos qualificados nos autos em epígrafe, em que alega ser 

credor da importância atualizada de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil 

reais), representados pelos extratos de transferência bancária e 

declaração em imposto de renda, discriminadas na inicial. A pretensão 

monitória objetiva, em síntese, o recebimento do valor de R$ 320.000,00 

(trezentos e vinte mil reais), acrescidos de juros e correção monetária e 

demais encargos legais, decorrente do empréstimo formalizado em meio à 

confiança do âmbito familiar, conforme depósito em favor do requerido. 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte requerida 

apresentou embargos à ação monitória, aduzindo preliminar de 

inadequação da via eleita, haja vista que os embargos monitórios exigem, 

conforme disposição do artigo 700 do Código de Processo Civil, prova 

escrita sem eficácia de título executivo, não verificada no caso dos autos. 

Ainda em preliminar, asseverou inépcia da inicial, haja vista a ausência de 

documento indispensável à propositura da ação, consistente em prova 

escrita (CPC, art.700). No mérito, sustentou a improcedência do pedido, 

afirmando a insubsistência do empréstimo narrado na inicial, articulando 

terem os fatos ocorridos de forma diametralmente oposta, eis que o 

demandado teria formalizado empréstimos diversos em favor do autor, 
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conforme registro informal “fichinha interna”, que por divergência familiar e 

elevado valor acumulado da dívida ensejou o depósito em conta bancária 

no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), sendo apurado 

posteriormente uma pequena parcela de saldo em favor do autor, 

ensejando o posterior depósito de devolução (Num.17128630). A parte 

autora impugnou os embargos à ação monitória, refutando as alegações 

contestatórias e protestou pela improcedência dos embargos, 

colacionando documentos novos, consistentes em prints de diálogos 

supostamente travados com o demandado no aplicativo WhatsApp, 

demonstrando assim a procedência do pedido e condenação em litigância 

de má-fé (Num.18605026). Em cumprimento ao disposto no artigo 437, §1º 

c/c artigo 318, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, 

determinou-se a intimação da parte contrária sobre os documentos 

juntados (Num.21017711). O requerido apresentou manifestação, 

limitando-se a reproduzir os argumentos da impugnação, contestando 

genericamente todos os documentos juntados (Num.21510589). 

Designada audiência de instrução, foi colhido o depoimento pessoal do 

demandado, bem como inquirida a testemunha Marcos Vinicius Soares, 

encerrada a instrução processual, com abertura de prazo para a 

apresentação dos memoriais finais (Num.30487957). Alegações finais das 

partes (Num.31199568; Num.31209277). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Preliminar 

de inadequação da via eleita Inépcia da inicial A parte embargante aduz 

preliminar de inadequação da via eleita, bem como inépcia da inicial, ambas 

pelo fundamento da ausência de juntada de prova escrita sem eficácia de 

título executivo, em descumprimento da determinação constante do artigo 

700 do Código de Processo Civil. Em análise conjunta, inclusive para evitar 

repetição desnecessária da fundamentação judicial, verifica-se a 

manifesta improcedência da arguição, já que a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de que se é correto assentir 

que, em sede de ação monitória, não se deve adotar postura 

excessivamente rigorosa no trato da caracterização da prova escrita, 

também o é que o documento apresentado deve ser plausível o bastante 

para demonstrar, com razoável segurança, a pertinência e lisura da 

cobrança empreendida (REsp 823.059/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2009, DJe 27/04/2009). No 

caso dos autos o autor colacionou extrato de transferência bancária, bem 

como declaração de imposto de renda (Num.14955667), registrando a 

obrigação de empréstimo em favor do demandado, sendo elementos mais 

que razoáveis para o cumprimento da exigência normativa. Portanto, 

afasto a preliminar arguida. Do mérito em sentido estrito A questão 

controvertida cinge-se à existência do negócio jurídico de empréstimo e 

sua inadimplência. Em arguição inaugural, a parte autora pleiteia o 

recebimento do crédito decorrente do empréstimo pessoal, firmado em 

razão dos vínculos familiares e confiança mútua, no valor de R$ 

320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), acrescidos de juros e correção 

monetária e demais encargos legais, tendo em vista o inadimplemento. A 

parte demandada, por outro lado, assevera ter sido a relação de 

empréstimo firmada em termos diametralmente opostos, sendo que o autor 

quem contraiu diversas obrigações com o demandado/embargante, 

somando o montante depositado em conta, sendo absolutamente 

improcedente o pedido consubstanciado pelos documentos dos autos. 

Ocorre que a parte demandada não se desincumbiu do seu ônus 

probatório (CPC, art.373, II), haja vista ter a parte autora comprovado a 

existência de obrigação materializada pelo depósito em favor do 

demandado (Num.14955667-pág.1), bem como declaração em Imposto de 

Renda do empréstimo (Num.14955668-pág.1), deixando o requerido de 

comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. De fato, o demandado asseverou a existência de 

empréstimo supostamente por ele subsidiado, fazendo menção inclusive a 

registros internos, sem, contudo, colacionar o aludido documento, 

inexistindo causa legítima para a omissão probatória, a não ser a 

insubsistência da alegação. Ademais, o teor dos diálogos travados entre 

autor e réu por aplicativo WhatsApp (Num.27215205-pág.65), bem como a 

procedência da prova, não foram questionados pela parte 

requerida/embargada, a qual deixou de exercer seu ônus da impugnação 

especificada, circunstância que enseja o reconhecimento da subsistência 

dos diálogos, por consequência, a existência da dívida e a inadimplência 

do demandado. Este é o cerne da questão: se havia registro de dívidas 

pelo autor, por qual motivo não foram apresentados? Se não houve 

formalização de empréstimo, qual destino foi dado ao depósito em conta 

formalizado em favor do demandado? As indagações sugerem a resposta: 

houve efetivo empréstimo e inadimplemento, sendo a arguição defensiva 

absolutamente infundada. Sobreleva registrar, por fim, que a testemunha 

ouvida em juízo, Marcos Vinicius Soares, afirmou não ter presenciado 

qualquer negociação de empréstimo entre as partes, seja do autor para o 

réu ou do réu para o autor, limitando-se a presenciar questionamentos 

pelo requerido sobre o risco da conduta de efetuar empréstimos entre 

familiares (Num.30487972). Portanto, não há como negar a existência da 

obrigação, bem como da inadimplência. Isso posto, rejeito os embargos à 

ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte embargante/demandado ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da 

condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Condeno o demandado, ainda, ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé, fixada em 2% do valor corrigido do valor da causa, haja vista a 

conduta de alteração da verdade dos fatos (CPC, art.80, II, c/c art.81). 

Transitada em julgado, a ação terá prosseguimento como cumprimento de 

sentença, nos moldes do artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 29 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006409-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRENILDA AUGUSTA DE LIMA DE FREITAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1006409-85.2017.8.11.0037 (PJe) Ação Declaratória de Cobrança 

Indevida c/c Danos Morais Requerente: Irenilda Augusta de Lima de Freitas 

Santos Requerido: Cielo S/A Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Cobrança Indevidamente c/c Danos Morais, com pedido de tutela de 

urgência, proposta por Irenilda Augusta de Lima de Freitas Santos em face 

de Cielo S/A, ambas qualificadas nos autos em epígrafe. A pretensão 

material fundamenta-se, em síntese, na manutenção de cobrança e 

inserção nominal restritiva decorrente de débito que, embora anteriormente 

inadimplido, foi efetivamente liquidado, mantendo a empresa requerida a 

restrição nominal indevidamente, fato gerador da mácula moral pela 

negativa de acesso ao crédito no comércio local. A tutela de urgência foi 

concedida (Num.11349518). Audiência de conciliação restou infrutífera 

(Num.1222520). Formada a angularidade da relação jurídica processual, a 

parte requerida contestou a ação, asseverando a inaplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como a inexistência de ato ilícito, 

haja vista que a inscrição foi devida, tendo em vista o inadimplemento pela 

autora. Quanto à manutenção indevida dos dados após o adimplemento, 

sustentou a necessidade de ruptura cultural do demandismo [SIC], 

gerando milhões de ações desnecessárias, ao passo que a solução 

administrativa deveria ter sido adotada, fato que denota o interesse único 

no locupletamento por intermédio da ação judicial. Subsidiariamente, 

protestou aduziu a ausência de configuração do dano moral, a teor da 

súmula 227 do STJ, encampada pela jurisprudência dominante (TJ-MG – 

AC: 10145120678258001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de 

Julgamento 05.02/2014, Câmara Cível/11ª Câmara Cível, Data de 

Publicação 10.02.2014). Na hipótese de condenação, seja fixada em valor 

mínimo (Num.12556382). A parte autora impugnou a contestação, 

ratificando os termos inaugurais, protestando pelo julgamento procedente 

da ação (Num.22123796). As partes foram intimadas para especificarem 

as provas que pretendiam produzir, oportunidade em que protestaram pelo 

julgamento antecipado do pedido (Num.24194849 e Num.24282007). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente o 

mérito. A questão controvertida cinge-se à configuração do dano moral 

pela manutenção dos dados da parte autora em cadastro de 

inadimplentes, já que a irregularidade da manutenção da cobrança é fato 

incontroverso. No que concerne ao dano moral em relação à pessoa 
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física, impende destacar a ausência de comprovação do efetivo dano 

extrapatrimonial suportado pela parte. No caso da pessoa natural, o dano 

moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial, com violação 

significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de 

simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação 

pecuniária. A caracterização da mácula moral deve ser apreciada com 

parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem 

inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a gravidade 

da violação ao patrimônio imaterial. A mácula moral, segundo petição 

inicial, teria por gênese dois fatores: extrema vergonha e submissão pela 

negativa de fornecimento de produtos, já que sempre honrou seus débitos 

e registro indevido no SPC. Ocorre que, em momento anterior, a autora já 

ostentava obrigação vencida e inadimplida, conforme registro na própria 

inicial, circunstância que descaracteriza o dano imaterial pela 

vergonha/submissão decorrente da negativa de fornecimento de produto 

no crédito, já que a prática de inadimplência efetivamente ocorreu. Nessa 

mesmo norte, houve anterior registro regular, não sendo mais crível a 

surpresa decorrente do registro de inadimplemento. Por fim, nos termos do 

artigo 927, III e IV, do Código de Processo Civil, os juízes e os tribunais 

observarão os acórdãos em incidente de resolução de demandas 

repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial 

repetitivos, bem como os enunciados das súmulas do Superior Tribunal de 

Justiça em matéria infraconstitucional. Nesse passo, a Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça enuncia que da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, no 

tema 922, de que a inscrição indevida comandada pelo credor em 

cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não 

enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. 

No caso concreto, a autora ostentava inscrição preexistente, fato que 

demanda a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

relação ao pedido de indenização por danos morais. Logo, não havendo 

comprovação da mácula moral, em qualquer prisma, o pedido de 

indenização deve ser julgado improcedente. Dispositivo Isso posto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados por Irenilda Augusta de Lima de 

Freitas Santos em face de Cielo S/A, ressalvando o direito ao 

cancelamento, nos termos do Tema 922 do STJ, motivo pelo qual mantenho 

a medida liminar. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, fixados equitativamente, nos moldes do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, 

fato que abreviou o labor profissional. Vencido o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 29 de abril de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002699-86.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WIDNEY VIEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002699-86.2019.8.11.0037 (PJe) Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Reparação por Danos Morais e Repetição do Indébito em Dobro 

Requerente: Widney Vieira da Cruz Requerido: Localiza Rent A Car S/A 

Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação por Danos Morais e Repetição do Indébito em Dobro, com 

pedido de tutela de urgência, proposta por Widney Vieira da Cruz em face 

de Localiza Rent A Car S/A, ambos qualificadas nos autos em epígrafe. A 

pretensão material fundamenta-se, em síntese, na cobrança indevida 

decorrente da prorrogação da locação de automóvel, bem como multas de 

trânsito por período não convencionado, tendo em vista que o autor 

contratou os serviços de locação da requerida pelo período de 15.02.2019 

a 22.02.2019, sendo o contrato prorrogado indevidamente pelo terceiro, 

indicado como condutor, Marcelo Henrique Rosa, o qual não recebeu 

autorização para permanecer com o veículo, sendo restituído apenas em 

22.03.2019. A tutela de urgência foi concedida (Num.21388987). Formada 

a angularidade da relação jurídica processual, a parte requerida contestou 

a ação, asseverando a regularidade da cobrança com base nas 

disposições contratuais que definem a responsabilidade pela contratação 

e eventuais danos decorrentes do uso, constituindo flagrante má-fé 

processual o ajuizamento da ação, haja vista a clara disposição contratual 

(item 1.5). Impugnou o deferimento da assistência judiciária, tendo em vista 

a capacidade financeira. Aduziu culpa exclusiva do consumidor, tendo em 

vista a confiança depositada no condutor, mediante entrega voluntária do 

veículo, sendo que a locadora não pode ser prejudicada pelo uso indevido. 

Subsidiariamente, protestou seja fixada a indenização em quantia 

moderada, evitando o enriquecimento ilícito (Num.23769927). Audiência de 

conciliação infrutífera (Num.23800135). A parte autora impugnou a 

contestação, ratificando os termos inaugurais, protestando pelo 

julgamento procedente da ação (Num.24995489). As partes foram 

intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, 

oportunidade na qual protestaram pelo julgamento antecipado do pedido 

(Num.24995489 e Num.29857452). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. O deslinde 

da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos 

princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do 

pedido e julgo antecipadamente o mérito. A questão controvertida cinge-se 

à responsabilidade do autor pela prorrogação do contrato de locação e 

débitos oriundos de multas de trânsito. A parte autora assevera que locou 

unidade veicular com a demandada por determinado prazo, sendo então o 

contrato prorrogado sem autorização da mesma, gerando cobrança 

indevida, inclusive por multas de trânsito posteriores ao período ajustado. 

A demandada, a seu turno, assevera que a prorrogação do contrato, bem 

como os danos decorrentes do negócio firmado são de responsabilidade 

exclusiva do consumidor contratante, conforme disposição contratual, o 

qual elegeu mal o condutor do veículo, que por sua vez efetuou as 

prorrogações da locação e incorreu em nova contravenção de trânsito. 

Embora a parte autora assevere a ausência de responsabilidade pelos 

atos praticados pelo terceiro Marcelo Henrique Rosa, fato é que por 

disposição contratual assumiu os riscos decorrentes da escolha, sendo, 

portanto, responsável pelos eventuais prejuízos causados pelo usuário. 

De fato, o contrato de locação prevê a responsabilidade do 

Locatário/Cliente, pelo cumprimento das obrigações contratuais, inclusive 

do Usuário e Condutor. Explicita, ainda, que o Usuário é responsável 

solidário pela contratação e eventuais prorrogações. 1.5 Locatário 

(“Cliente”): é a pessoa identificada no Contrato e principal responsável 

pelo seu cumprimento, inclusive pela observância do Contrato pelo Usuário 

e Condutor. 1.6. Usuário: é o preposto autorizado prévia e formalmente 

pelo Cliente Pessoa Jurídica e responsável solidário pelo recebimento e 

devolução do carro, contratação de adicional, assinatura do Contrato e 

eventual prorrogação do prazo do aluguel. 1.7 Condutor Adicional: é o 

indivíduo indicado pelo Cliente e aprovado pela Locadora, que também 

poderá dirigir o carro alugado; entretanto, sem poderes para alterar 

qualquer condição contratada. Como se pode notar dos documentos 

inclusos, o autor figurou como Cliente e o terceiro, Marcelo Henrique Rosa, 

como Condutor, responsáveis solidariamente pelo cumprimento da avença. 

Note que a prorrogação não foi ultimada por Condutor Adicional, mas pelo 

responsável solidário do contrato, conforme documentos inclusos, nos 

moldes da Cláusula 1.5 e 1.6 dos termos gerais de adesão 

(Num.20033411; Num.20033412; Num.20033414). A responsabilidade 

pelas multas, por conseguinte, solidária da parte autora, já que 

responsável pelo cumprimento das obrigações contratuais. Portanto, 

sendo legítimo o débito, resta afastada a declaração de inexistência da 

dívida e respectiva repetição do indébito, bem como pretensão de 

reparação dos danos morais. Dispositivo Isso posto, julgo improcedentes 

os pedidos formulados por Widney Vieira da Cruz em face de Localiza 

Rent A Car S/A. Revogo a medida liminar. Por conseguinte, julgo extinto o 
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processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, fixados equitativamente, nos 

moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pelo 

julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional. Vencido o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 29 de abril de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003967-78.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1003967-78.2019.8.11.0037– PJE Ação de Ressarcimento de Danos 

Materiais Requerente: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros 

Requerido: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A Vistos etc. 

Trata-se de ação de ressarcimento de danos materiais proposta por 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros em face de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, regularmente qualificados nos 

autos em epígrafe. A pretensão material fundamenta-se, basicamente, na 

responsabilidade civil objetiva da concessionária fornecedora de energia 

elétrica em relação a dano causado em face do consumidor Danilo Sales 

do Nascimento, bem como na responsabilidade legal decorrente, tendo em 

vista o contrato de seguro (sub-rogação, CC, art.786). Despacho inicial 

(Num. 21938780). Audiência de conciliação infrutífera (Num. 24562940). 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte 

demandada refutou as alegações inaugurais, asseverando inexistir prova 

idônea da ocorrência do dano, tampouco do nexo causalidade entre o 

suposto dano e o serviço prestado pela concessionária, ressaltando que 

o laudo juntado pela autora é documento unilateral, não submetido ao 

contraditório e a ampla defesa (Num. 22974957). Em sede de impugnação 

à contestação, a parte autora ratificou as assertivas lançadas na inicial, 

ressaltando a responsabilidade objetiva e a sub-rogação da seguradora 

no caso versado (Num. 24070292). Intimadas as partes para 

especificação de provas, a parte autora protestou pelo julgamento 

antecipado do pedido (Num. 28922458). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento. Decido. Inexistindo 

interesse na produção de prova complementar pela parte autora, julgo 

antecipadamente o pedido, nos moldes do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. A questão controvertida cinge-se à ocorrência do dano e o 

liame entre o dano e o serviço prestado pela concessionária demandada. 

Em arguição inaugural, a parte autora assevera ter firmado contrato de 

prestação de serviço de seguro de equipamentos eletrônicos com o 

consumidor Danilo Sales do Nascimento, tendo sofrido, na vigência do 

contrato, dano em equipamentos eletrônicos em decorrência de oscilações 

na rede energética em que estavam conectados, circunstância atestada 

em laudo técnico, culminando no pagamento da indenização securitária e 

gerando, para a seguradora, o direito sub-rogado pelo ressarcimento do 

defeito na prestação do serviço respectivo. Por outro lado, a parte 

demandada sustenta inexistir qualquer prova do dano, ou de sua ligação 

para com o serviço prestado, ao passo que o laudo juntado desserve para 

comprovação da alegação, tendo em vista seu caráter unilateral, 

produzido fora do crivo do contraditório e da ampla defesa. Sob esse 

contexto, embora seja incontroversa a legitimidade da seguradora na 

sub-rogação do valor do dano, bem como certa a responsabilidade 

objetiva da concessionária prestadora de serviço público, é evidente que 

a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, no que tange à 

comprovação do nexo de causalidade. Isso porque, nos termos do artigo 

373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito. Imperioso registrar, por 

oportuno, que as hipóteses de inversão do ônus da prova não se amoldam 

ao caso dos autos, uma vez que inexiste hipossuficiência técnica ou 

financeira da parte autora, tampouco dificuldade na produção da prova 

constitutiva de seu direito. Nessa esteira, as ilações conjecturais 

produzidas pelo laudo técnico juntado pela parte autora não constituem 

prova idônea para o fim pretendido, eis que produzida sem a observância 

do contraditório e da ampla defesa. Este é o cerne da questão: a parte 

autora tinha a possibilidade de produzir antecipadamente a prova pericial, 

viabilizando a constatação por perito judicial, de modo a comprovar a tese 

sustentada. Todavia, sem motivo idôneo, inviabilizou a produção de prova 

relevante, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório. De 

fato, se para a seguradora a elaboração de laudo técnico é bastante para 

o pagamento do seguro, para a responsabilidade civil da concessionária 

não o é, pois demanda comprovação da alegação, a fim de se demonstrar 

a existência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano, com plena 

observância das garantias processuais. Logo, não há como negar a 

possibilidade de outros defeitos que não a prestação do serviço pela 

concessionária de energia elétrica, razão porque a demanda indenizatória 

deve ser julgada improcedente. DISPOSITIVO Isso posto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo 

Civil, em especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou 

o labor profissional. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 29 de 

abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005941-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA OAB - MT8694-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006772-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

CARLA DANIELA ISBRECHT OAB - MT25907/O (ADVOGADO(A))

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATILA SAUNER POSSE OAB - PR35249 (ADVOGADO(A))

THAISA GARBUIO POSSE OAB - PR77825 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1006772-38.2018.8.11.0037 (PJe) Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais em Decorrência de Acidente de Trânsito Requerente: 

João Pinheiro Requerido: Neovia Infraestrutura Rodoviária Ltda. Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para comprovar o motivo que a impediu de juntar, 

anteriormente, os documentos novos acrescidos, na forma do artigo 435, 

parágrafo único do Código de Processo Civil, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de não conhecimento e desentranhamento. Cumpra-se integralmente 
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a determinação judicial pretérita (Id.20164077). Frustrada a tentativa de 

composição, intime-se a parte requerida para especificar as provas que 

pretende produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias. Em 

seguida, conclusos para análise de arguição de preclusão da prova 

(documental) acrescida e para saneamento do feito. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 03 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002003-50.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ TERESINHA ENDRES PALU (REQUERENTE)

GILBERTO ANTONIO PALU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO ENDRES OAB - PR29966 (ADVOGADO(A))

KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE OAB - MT25221/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DENARDI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Vistos etc. Nos termos do artigo 73, §1º, 

I, do Código de Processo Civil, ambos os cônjuges serão necessariamente 

citados para a ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando 

casados sob o regime de separação absoluta de bens. Nesse passo, 

versando a ação de adjudicação compulsória sobre a transferência 

forçada do domínio imobiliário (direito real imobiliário), a citação do cônjuge 

virago do requerido é necessária. Destarte, intime-se a parte autora para 

integralizar o litisconsórcio passivo necessário, mediante requerimento de 

citação do cônjuge virago do requerido, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção processual, nos moldes do artigo 115, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se Primavera do Leste (MT), 03 de abril de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001258-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO BRESCOVICI OAB - MT0011280A (ADVOGADO(A))

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1001258-70.2019.8.11.0037 (PJe) Ação de Cobrança de Indenização 

Securitária c/c Danos Morais Requerente: Luiz Ferrari Requerida: Banco 

do Brasil S/A Vistos etc. Intimem-se as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 5 

(cinco) dias. Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o 

estado do processo (CPC, art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 04 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005459-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MELO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1005459-08.2019.8.11.0037 (PJe) Ação de Repetição de Indébito c/c 

Indenização por Dano Moral Requerente: Francisco de Melo Pereira 

Requerida: Sabemi Seguradora S/A Vistos etc. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 5 (cinco) dias. Expirado o prazo, conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo (CPC, art.354-357). 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 04 de abril de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003898-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY FARIA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA KUGELMAS MELLO OAB - SP107102 (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1003898-17.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais Requerente: Suely Faria Barbosa Requeridos: Gol 

Linhas Aéreas Inteligentes S/A e Outros Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por danos materiais e morais proposta por Suely Faria 

Barbosa em face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, Tam Linhas 

Aéreas S/A e Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos 

S/A, todas qualificadas nos autos em epígrafe, objetivando a condenação 

em danos materiais e morais em decorrência de atraso na restituição de 

bagagem no desembarque doméstico do aeroporto de Guarulhos (SP), que 

resultou na perda de voo internacional. Regularmente formada a 

angularidade da relação jurídica processual, a parte demandada Tam 

Linhas Aéreas S/A contestou a ação, refutando os argumentos lançados 

pela parte autora, especificamente quanto a responsabilidade pela perda 

do voo, que se deu por culpa exclusiva da autora, a qual não observou as 

recomendações da companhia aérea quanto ao comparecimento com 

antecedência mínima de 4h para voo internacional. Subsidiariamente, 

protestou pela fixação da verba indenizatória no mínimo legal, 

asseverando a inaplicabilidade do CDC ao caso (Num.10322663). A 

demandada Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S/A 

apresentou contestação, sustentando a ilegitimidade passiva, tendo em 

vista a ausência de apontamento de qualquer conduta ilícita praticada pela 

parte, motivo pelo qual deve ser excluída do polo passivo da ação. 

Impugnou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

protestando pela revogação, haja vista a parte autora ostentar capacidade 

financeira. No mérito, aduziu a ausência de responsabilidade no episódio 

narrado como danoso, ressaltando que a atuação da concessionária 

aeroportuária se restringe a administração de passageiros e bagagens 

fora da aeronave, inexistindo qualquer gerência pelas intercorrências 

porventura enfrentadas pela companhia aérea no desembarque de 

bagagens, pugnando pelo julgamento improcedente do pedido 

(Num.10647156). Por fim, a requerida Gol Linhas Aéreas S/A apresentou 

contestação, questionando a concessão da assistência judiciária gratuita, 

uma vez que a parte autora possui gastos incompatíveis com o alegado 

estado de miserabilidade. Protestou pela retificação do polo passivo, para 

constar a correta denominação Gol Linhas Aéreas S/A. Ressaltou a 

distinção entre consumidor e usuário de serviço público, assinalando a 

aplicação de regras especiais na relação entre a empresa aérea e o 

usuário. Consignou a necessidade de aplicação de norma específica 

sobre a matéria, conforme tema 210 do STF, em que assenta o 

entendimento sobre a aplicação da Convenção de Montreal e Varsóvia 

sobre voos internacionais. Por fim, suscitou culpa exclusiva da 

passageira, por ter montado o trecho aéreo sem observância do prazo de 

apresentação prévia sugerido pela companhia aérea, deixando intervalo 

de 25min. entre um voo e outro, embora fosse exigido 4h de antecedência 

para os procedimentos de check-in e embarque. Subsidiariamente, 

assevera a não configuração de qualquer dano moral e, acaso 

reconhecido, protestou sejam fixados em seu mínimo legal 

(Num.10661818). A parte autora impugnou a contestação, sustentando o 

preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do benefício da 
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assistência judiciária gratuita, pois ao tempo da propositura da ação 

encontrava-se desempregada e, atualmente, muito embora esteja 

empregada, ostenta renda de R$ 1.565,72 (mil, quinhentos e sessenta e 

cinco reais e setenta e dois centavos), motivo pelo qual deve ser mantido 

o benefício de origem constitucional. Quanto a arguição de ilegitimidade 

passiva, sustentou a responsabilidade civil das partes, nos moldes dos 

artigos 37, §6º, da Constituição Federal, bem como artigo 734 do Código 

Civil, além do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sobre a 

inaplicação das normas do CDC, registrou a doutrina de Sergio Cavalieri 

Filho, que teoriza sobre a aplicação do CDC ao caso dos autos. Por fim, 

sobre a culpa exclusiva, aduziu que a perda do voo se deu 

exclusivamente pelo atraso da companhia doméstica em 40min. ao 

programado, ressaltando a responsabilidade objetiva que envolve o âmbito 

das relações consumeristas, requerendo assim o julgamento procedente 

da ação (Num.11057767). Intimadas as partes para especificação de 

provas (Num.11351079), protestaram pelo julgamento antecipado do 

pedido (Num.12038260; Num.12190834; Num.12257691; Num.12383465). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. A análise do mérito não demanda dilação probatória. 

Assim, atenta aos princípios da economia e celeridade processual, julgo 

antecipadamente o pedido, nos moldes do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Da justiça gratuita O requerimento de justiça gratuita foi 

impugnado pelos demandados, havendo, de fato, falta de comprovação 

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Com efeito, a 

parte autora labora na empresa estrangeira Accenture[1], exercendo o 

cargo de Analista de Atendimento, realiza frequentes viagens 

internacionais, que a exemplo da discutida nos autos, possui custo de R$ 

7.272,00 (sete mil, duzentos e setenta e dois reais), fatos que evidenciam 

a capacidade econômica. Diante da situação fática, registro que deve o 

magistrado valer-se de critérios objetivos, com o fim de apurar se a parte 

autora possui ou não condições de suportar as despesas processuais. 

Observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária gratuita, garantia esculpida no 

inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição da República e vigente no 

ordenamento jurídico infraconstitucional pelo disposto no artigo 98 do 

Código de Processo Civil, sendo que essa assistência consubstancia-se, 

além da verdadeira condição de pobreza, pelo aspecto da impossibilidade 

de custear os atos processuais sem prejuízo próprio ou de seus 

familiares. A declaração de pobreza e respectiva arguição estabelecem 

mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros 

elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo à 

parte interessada comprovar a condição de hipos-suficiência, sob pena 

de indeferimento ou revogação. Sobreleva registrar, por oportuno, que o 

documento estrangeiro apresentado (Num.11057757), com o propósito de 

comprovar a renda da autora, não pode ser aceito, pela flagrante 

inobservância das disposições normativas que estabelecem a 

necessidade de tradução diplomática ou tradutor juramentado, motivo pelo 

qual não pode ser juntado (CPC, art.192, parágrafo único).[2] No caso, 

afastada a presunção pelos indícios constantes nos autos, não resta 

possível considerar a parte autora hipossuficiente. RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO 

ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDOI - O Código de Processo 

Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a 

alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência 

de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da benesse. II – Diante dos rendimentos do agravante, é 

plenamente possível o pagamento das custas processuais exigidas, de 

modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe. (AGRAVO 

DE INSTRUMENTO SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – 

HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS 

ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDOI - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita 

apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia 

conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das 

pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, 

apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir 

que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada 

convence do contrário, pois, além da condição pessoa jurídica, a própria 

natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, 

pretendem por meio dos Embargos à Execução, manejado por ela, proveito 

econômico estimado em R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), de 

modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe. (AGRAVO 

DE INSTRUMENTO SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) 

Nesse contexto, demonstrada a capacidade financeira, revogo o benefício 

da gratuidade. Da preliminar de ilegitimidade passiva A parte demandada 

Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S/A aduziu a 

ilegitimidade passiva, haja vista não ter qualquer relação/contribuição com 

o episódio danoso narrado na inicial, restando absolutamente impertinente 

a inclusão da parte no polo passivo da ação. A preliminar se confunde 

com o mérito, pois a relação com o episódio e respectiva responsabilidade 

decorreriam, a princípio, da intercorrência verificada pela autora no 

terminal de cargas, não sabendo a parte declinar se seria de 

responsabilidade exclusiva da companhia aérea ou concorrente com a 

concessionária aeroportuária, motivo pelo qual postergo a apreciação 

para o mérito. Do tema 210 de repercussão geral e aplicação do CDC O 

Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, com repercussão geral, 

fixando tese de que nos termos do art. 178 da Constituição da República, 

as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade 

das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as 

Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao 

Código de Defesa do Consumidor (Tema 210). O recurso elide a arguição 

de antinomia aparente entre o artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, que impõe ao fornecedor do serviço o dever de reparar os 

danos causados, e o disposto no artigo 22 da Convenção de Varsóvia, 

introduzida no direito pátrio pelo Decreto 20.704, de 24 de dezembro de 

1931, que preestabelece limite máximo para o valor devido pelo 

transportador, a título de reparação. Restou estabelecido, ainda, que a 

referida normativa se aplica em caso de voos internacionais, hipótese na 

qual devem prevalecer os acordos internacionais, especialmente a 

Convenção de Varsóvia.[3] No caso dos autos, o suposto defeito na 

prestação do serviço decorreu de desembarque e restituição de bagagem 

de voo doméstico, trecho CGB – GRU, e não propriamente do voo 

internacional seguinte, para o qual a parte autora sequer chegou a 

embarcar. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso entende pela aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. Ei-la: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – ATRASO DE VOO – APLICAÇÃO DO CDC - CONDIÇÕES 

CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO 

CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

VALOR ARBITRADO MAJORADO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A 

PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ 

DESPROVIDO. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por 

defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, que incide no caso dos autos, independe da 

existência da culpa e abrange o dever de prestar informações suficientes 

e adequadas sobre a fruição e riscos. Embora o atraso do voo tenha se 

dado em razão de condições climáticas desfavoráveis, comete ato ilícito a 

empresa aérea que, passado mais de horas da data prevista para 

embarque, não comunica sobre o fato ao consumidor e nem presta a 

devida assistência. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea 

não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de 

Defesa do Consumidor). A indenização por dano moral fixada sem 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em 

dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça 

deve ser majorado para valor mais condizente com a realidade dos autos. 

Por se tratar de relação contratual, os juros de mora, no caso de danos 

morais, incide a partir da citação. (N.U 0023225-55.2014.8.11.0041, NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018) Destarte, 

no caso dos autos, por se tratar de voo doméstico, não há óbice para a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Do mérito em sentido 

estrito A questão controvertida cinge-se à eventual responsabilidade civil 

das empresas aéreas demandadas, bem como da concessionária 
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aeroportuária, pelo atraso na restituição de bagagens que resultou na 

perda de voo internacional. A parte autora assevera ter perdido o voo 

Latam JJ8084, com destino a Londres (GRU – FRA), em decorrência do 

atraso na restituição das bagagens do voo doméstico Gol 1877 (CGB – 

GRU), viabilizado em virtude de problemas técnicos do aeroporto, os quais 

perduraram por 40 minutos, ocasionando o atraso respectivo e 

consequente impedimento de embarque pela companhia aérea 

responsável pelo voo internacional. Registra novo constrangimento no 

momento da remarcação do voo, pela recusa da empresa Gol em fornecer 

a carta de atraso, sob a alegação de que a companhia não poderia se 

responsabilizar pela intercorrência em relação ao compromisso firmado 

pela autora com outra companhia aérea. Os demandados, por outro lado, 

sustentam a culpa exclusiva da própria passageira, que efetuou aquisição 

de passagens sem o respeito ao intervalo que preservasse a exigência de 

apresentação com a antecedência mínima de 4h, conforme orientações 

das companhias aéreas. Ocorre que a perda do voo foi viabilizada pela 

atuação imprudente da parte autora, a qual adquiriu por sua conta e risco 

a passagem aérea nacional sem respeito ao prazo de apresentação para 

o embarque no voo internacional. Com efeito, era de pleno conhecimento 

da autora que seu voo doméstico Gol 1877 (CGB – GRU) constava 

previsão de desembarque para as 22h10min., sendo também de 

conhecimento que o embarque para o voo internacional Latam JJ8084 

(GRU – FRA) estava previsto para ocorrer às 22h35min. Ou seja, a autora 

conscientemente assumiu o risco na aquisição das passagens aéreas 

com intervalo de 25 minutos, muito embora a companhia aérea Latam 

solicitasse o comparecimento com 4h de antecedência. A autora não quis, 

de certo, sujeitar-se ao tempo de espera, devendo arcar, nesse 

compasso, com o ônus decorrente da assunção do risco. A opção eleita 

pela autora viola, ademais, os termos do artigo 16, “b”, da Portaria nº 

676/2000/ANAC, que determina o comparecimento do passageiro com 

reserva de voo internacional com antecedência mínima de 60 minutos. A 

bem da verdade, mesmo que não houvesse qualquer registro de atraso na 

restituição de bagagens, a parte autora possivelmente já teria perdido o 

prazo de apresentação tempestiva, sendo que eventual embarque 

ocorreria por mera liberalidade da companhia aérea, considerando a 

extensão do terminal de embarque de Guarulhos e tempo médio 

deslocamento. Destarte, a inversão do ônus da prova em favor da 

consumidora não é automática, só sendo admitida quando verossímeis as 

alegações, não tendo a parte autora, no caso dos autos, se desincumbido 

do seu ônus probatório (art.6º, VII, do CDC). Portanto, reconheço a 

ausência de responsabilidade civil das companhias aéreas e 

administradora aeroportuária, tendo em vista a culpa exclusiva da 

consumidora, responsável pela aquisição das passagens sem 

observância do prazo mínimo de apresentação. Dispositivo Isso posto, 

julgo improcedentes os pedidos. Por conseguinte, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo 

Civil, em especial pelo julgamento antecipado do feito, fato que abreviou o 

labor profissional. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 19 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito 

[ 1 ] h t t p s : / / w w w . a c c e n t u r e . c o m / b r - p t ?

c=acn_br_brandgoogle_10978920&n=psgs_0719&gclid=EAIaIQobChMI84y

Eqt7M5wIVEYSRCh2hXQ2nEAAYASAAEgIBEvD_BwE [2] TRT-4 – RO: 

00004466020135040341, Data de Julgamento: 07/12/2016, 8ª Turma. [3] 

RE 636331, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 

25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002334-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MIGUEL PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para apresentar os 

comprovantes das transferências bancárias efetuadas em favor da 

empresa demandada, relativas à aquisição dos kits, em 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002187-69.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR QUAINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISETORIAL LP (REU)

BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (REU)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, bem como intimar da decisão do ID 31660933.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004927-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR CARNIELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1004927-34.2019.8.11.0037 AUTOR(A): CLAUDEMIR CARNIELLO REU: 

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL 

Vistos. Sobre a petição de ID nº 31353218, manifeste-se a parte autora, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008316-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

ANTONIO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

CARLOS VENANCIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULYSSES LACERDA MORAES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA AGUIAR DA CUNHA OAB - MT19678/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1008316-61.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LUIS PEREIRA COSTA, CARLOS VENANCIO DOS SANTOS, 
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ANTONIO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS REU: ULYSSES LACERDA 

MORAES Vistos. Inicialmente, verifico que a parte requerida impugna, em 

preliminar de contestação a justiça gratuita. Contudo, a parte autora pagou 

as custas dos autos, de modo que rejeito a preliminar em questão. Assim, 

afastadas as preliminares, e estando presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos a existência de dano moral causado ao 

autor e sua extensão a culpa, o nexo de causalidade. Defiro o pedido de 

produção de provas sobre os fatos narrados e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15/07/2020, às 13:30. Caso haja 

requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, intimem-se os 

depoentes, pessoalmente, e seus patronos, ressaltando que se 

presumirão confessados os fatos contra eles alegados caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte, bem 

como as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas 

Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas testemunhas ao 

ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo, exceto em 

se tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria Pública ou NAJU 

(Núcleo de Assistência de Prática Jurídica). Defiro o pedido de juntada de 

ID 26672997. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002030-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GBX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002030-04.2017.8.11.0037. AUTOR(A): SANDRO DE ALMEIDA REU: GBX 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME Vistos. Intime-se a parte 

requerente para se manifestar sobre petição de ID 27774219 , bem como 

para informar se insiste no requerimento de perícia, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, manifeste-se o requerido, no mesmo prazo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000505-21.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MARQUES MANSAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000505-21.2016.8.11.0037. 

AUTOR(A): KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO REU: SERGIO MARQUES 

MANSAN Vistos. Inicialmente, em análise aos pedidos de ID 30981897 , 

ressalto que o artigo 139, IV, do CPC/15 dispõe que: “O juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 

Assim, dúvida não há de que o Novo Código de Processo Civil permitiu ao 

Magistrado adotar medidas coercitivas, dando efetividade à execução e 

garantindo o resultado pretendido pelo exequente. Contudo, o artigo 8º do 

CPC/2015 dispõe que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá 

aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência”. Tais dispositivos, indiscutivelmente, devem ser analisados 

conjuntamente, de modo a atender aos interesses do credor, respeitado o 

princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805, CPC). Portanto, não 

se mostra razoável bloquear os cartões de crédito e nem suspender a 

habilitação e o passaporte dos executados de modo a compeli-los ao 

pagamento da dívida, pois, tal medida, seria abusiva, não se coaduna com 

o objeto do processo de execução, que é a excussão de bens do 

devedor, e não a punição da pessoa do devedor. Nesse sentido, cita-se a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO 

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS, COM BASE NO INCISO 

IV DO ART. 139 DO CPC/2015 RATIFICADO. O fato da devedora até o 

presente momento não ter pago o débito, não se mostra suficiente para a 

adoção das medidas atípicas buscadas pela ora agravante suspensão da 

CNH da agravada, eis que retrata malferimento a direito de livre 

locomoção, salvaguardado pela CF. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

MONOCRATICAMENTE IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70078300258, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/07/2018).” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MONITÓRIA. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Não localização de bens da devedora 

passíveis de penhora. Pedido de expedição de mandado para apreensão 

da Carteira Nacional da Habilitação, do passaporte e cancelamento dos 

cartões de crédito da devedora até a quitação do débito. Indeferimento. 

Restrição de direitos: abusividade na medida pretendida. Ademais, tais 

medidas não se prestariam a alcançar o fim almejado. Decisão mantida. 

Agravo improvido” (AI nº 2225383-06.2016.8.26.0000; Rel. Des. Francisco 

Occhiuto Júnior; 32ª Câmara de Direito Privado; J. 01/12/2016- TJ/SP). 

Ante o exposto, indefiro os pedidos constantes no ID 30981897 -(bloqueio 

dos cartões de crédito, suspensão da habilitação e passaporte dos 

executados). Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003129-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALECIO MICHELON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003129-72.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOSE ALECIO MICHELON REU: BANCO BRADESCO Vistos. 

Inicialmente, verifico que a parte requerida aduz, em preliminar da 

contestação, a inépcia da inicial ante a ausência de apontamento da 

cláusula controversa abusiva. No entanto, referida alegação, na verdade, 

confunde-se com o mérito, e como tal será apreciada. Assim, afastada a 

preliminar, e estando presentes os pressupostos processuais e 

condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Defiro o pedido 

de produção de prova pericial pugnada pela parte requerente no ID 

19929088. Assim, nomeio como perito contábil JOÃO PAUO FORTUNATO, 

com sede na Av. São Sebastiao, 3125, Sala 603, Ed. Amazon Business 

Center, Bairro Quilombo, CEP 78045-000, Cuiabá/MT, telefone: (65) 

3052-2335, a qual deverá ser intimado para formular proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 465, §2º, do 

Código de Processo Civil. Com a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §1º, do Código de Processo Civil. O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 
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Processo Civil. Com o depósito dos honorários, intime-se o perito para 

indicar data para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a 

seguir as partes e os assistentes técnicos (artigo 474, Código de 

Processo Civil). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, §1º, Código de Processo 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000166-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENNI MARQUES FERREIRA CRUVINEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. FERRO APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP (REU)

TECNOAR FERRAMENTAS LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Autos nº 1000166-91.2018.8.11.0010 Vistos e 

examinados. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenizatória por dano moral proposta por Denni Marques Ferreira Cruvinel 

contra D. R. Ferro – ME e Tecnoar Ferramentas LTDA - ME, representadas 

por José Ferro, todos qualificados na petição inicial. O autor alega, em 

síntese, que as empresas requeridas protestaram dívidas inexistentes em 

seu nome, pois não efetuou qualquer negócio com elas. A pretensão 

autoral envolve a declaração de inexistência dos débitos e condenação 

das requeridas ao pagamento de indenização por dano moral. O 

recebimento da inicial e deferimento da tutela de urgência mediante caução 

ocorreram no pronunciamento de id. 14038756. A caução foi prestada 

conforme comprovante de depósito jungido ao id. 14131210. As empresas 

requeridas foram citadas pelo correio conforme avisos de recebimento de 

id. 15460757 e 21113541, porém deixaram de oferecer contestação (id. 

31108903). Ante a eventual ocorrência de prescrição da pretensão 

indenizatória, o requerente foi instado a manifestar-se (id. 30909371) e 

apresentou a desistência de tal parte de sua pretensão (id. 31048933). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Revelia das 

requeridas: As empresas demandadas foram devidamente citadas pelo 

correio, mas deixaram de contestar a ação. Por esta razão, decreto a 

revelia das requeridas com fundamento no artigo 344 do CPC. Desistência 

da pretensão indenizatória: O requerente expressou sua desistência em 

relação à pretensão indenizatória antes da prolação de sentença como lhe 

autoriza a lei (artigo 485, § 5º, do CPC). Diante da ausência de 

oferecimento da contestação, não é necessário tomar o consentimento 

das requeridas (inteligência do artigo 485, § 4º, do CPC). Destarte, só me 

resta homologar a desistência, extinguindo o feito sem resolução de mérito 

no tocante à pretensão indenizatória, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, 

do CPC. Mérito da pretensão declaratória: Alhures, decretou-se a revelia 

das requeridas, instituto cujos efeitos incluem a presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pelo autor. Neste sentido: CPC – Art. 

344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

O efeito, porém, não enseja a procedência automática da pretensão 

autoral, cabendo ao magistrado, de qualquer forma, examinar as 

alegações e provas dos autos. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. REVELIA. EFEITOS. NÃO AUTOMÁTICOS. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. PLEITO 

INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÃO 

CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. 1. Conforme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revelia não importa em 

procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao 

magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. 2. 

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inversão 

do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos 

de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, 

conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos 

delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede 

especial. 3. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão 

do tribunal de origem, seria necessária a revisão do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado, nesta 

instância superior, pelo Enunciado n.º 7/STJ. 4. A reapreciação do 

conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em 

sede de recurso especial por força do óbice contido no Enunciado n.º 

7/STJ. impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do 

permissivo constitucional. 5. Não apresentação pela parte agravante de 

argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a 

decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no 

REsp 1601531/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 29/11/2017) (grifei). O fato 

constitutivo do direito do autor no caso concreto, em contrapartida, é 

negativo (inexistência de dívida), de modo que, embora não estivesse 

desincumbindo totalmente do ônus de comprová-lo apenas em virtude da 

revelia das partes contrárias, o ordenamento jurídico não lhe exige a 

comprovação de fatos negativos, pois lhe imporia a chamada produção de 

“prova diabólica”, nome dado ante a sua impossibilidade. Vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

TUTELA ANTECIPADA C/C DANO MORAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II, § 1º DO CPC – 

DIFICULDADE EM PRODUZIR PROVAS NEGATIVAS – COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 53, III, “d” DO CPC – AGRAVO 

DESPROVIDO. “(...) Nas ações declaratórias de inexistência da relação 

jurídica , o ônus da prova deve ser invertido, diante da impossibilidade de 

ser produzida prova de caráter negativo . Em casos em que a parte autora 

alega fato negativo , qual seja, a inexistência de relação jurídica , compete 

à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar a existência do 

negócio jurídico e, por conseguinte, de eventual débito dele originado, de 

modo a legitimar a sua conduta. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.106601-8/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/0020, publicação da súmula em 

14/02/2020) “(...) 1. A regra do art. 53, III, "d", do CPC é aplicável aos 

casos decorrentes de cumprimento de obrigação contratual. (...) (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.015978-0/002, Relator(a): Des.(a) 

Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada) , 11ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 30/10/0019, publicação da súmula em 31/10/2019) (TJMT - 

N.U 1008596-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) 

(grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA SUBJACENTE À NEGATIVAÇÃO – PERICULUM IN MORA 

EVIDENTE – INEXIGIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DIABÓLICA – 

DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA QUESTÃO PELO JUÍZO SINGULAR 

APÓS A CONTESTAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

1. Nos casos em que a parte autora nega a existência de relação jurídica 

subjacente à negativação, não é possível exigir da parte que traga prova 

inequívoca de que nunca houve a celebração de contrato que justificasse 

a inscrição restritiva, porque o ônus de provar que existia, sim, contrato 

inadimplido, é do réu, nos termos do art. 333, II, do CPC, porque constitui 

fato impeditivo do direito alegado pelo autor. 2. O ordenamento jurídico 

pátrio não exige da parte a produção de prova negativa, também 

conhecida como “ prova diabólica ”, porque materialmente impossível, de 

modo que o deferimento do pedido de antecipação da tutela nos casos de 

inscrição restritiva de crédito sem relação jurídica que a justifique exige 

apenas que a narrativa dos fatos pela parte autora seja verossímil e que 

nela não haja incongruências; a verossimilhança das alegações cede em 

favor do “periculum in mora”, e este decorre do próprio ato ilícito. (TJMT - 

N.U 0066509-42.2014.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 

16/12/2014) (grifou-se). Portanto, diante da impossibilidade de atribuir o 

ônus da prova ao requerente e escolha das requeridas em permanecer 

inerte, abrindo mão da alegação e comprovação de fatos impedidos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor, impõe-se a procedência da 

pretensão autoral. Dispositivo: Ante ao exposto, homologo a desistência 

da pretensão indenizatória e declaro o feito extinto sem resolução de 

mérito com relação a tal pedido com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Ainda, julgo procedente a pretensão declaratória autoral para 

declarar inexistentes os seguintes débitos: R$ 556,15 (quinhentos e 

cinquenta e seis reais e quinze centavos), referentes ao documento nº 
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06274858000120 emitido em 14/10/2013 e vencido em 14/02/2014, 

protestado em 07/03/2014, tendo com apresentante Caixa Econômica 

Federal e sacadora a requerida D. R. Ferro - ME; R$ 625,57 (seiscentos e 

vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), referentes ao documento 

nº 09467714000189 emitido em 25/10/2013 e vencido em 19/02/2014, 

protestado em 10/03/2014, tendo com apresentante Caixa Econômica 

Federal e sacadora a requerida Tecnoar Ferramentas LTDA - ME; e R$ 

556,15 (quinhentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), 

referentes ao documento nº 06274858000120 emitido em 14/10/2013 e 

vencido em 14/03/2014, protestado em 31/03/2014, tendo com 

apresentante Caixa Econômica Federal e sacadora a requerida D. R. Ferro 

– ME. Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito 

no que tange à tal pretensão com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, 

confirmando a tutela de urgência deferida no pronunciamento de id. 

14038756. Destarte, condeno as requeridas ao pagamento das custas, 

taxas e despesas processuais além de honorários sucumbenciais que 

fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 

2º, do CPC. Por fim, determino a restituição da caução prestada pelo 

requerente ao id. 14131210. Publique-se e intimem-se. Havendo o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003759-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RINALDO BATISTA FERREIRA JUNIOR (REU)

ELIANE APARECIDA DELMINDO FERREIRA (REU)

E. R. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003759-31.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: E. 

R. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, RINALDO BATISTA FERREIRA 

JUNIOR, ELIANE APARECIDA DELMINDO FERREIRA Vistos e examinados. 

BANCO DO BRASIL S/A ajuizou a presente AÇÃO MONITÓRIA contra E.R. 

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, RINALDO BATISTA FERREIRA 

JUNIOR e ELIANA APARECIDA DELMINDO FERREIRA, qualificados nos 

autos. Alega o autor que celebrou com a primeira Ré E.R. COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA, em 30/12/2013, Contrato de Abertura de Crédito 

fixo nº 18/68630 (40/04354-1), vencível em 15/01/2024, para a concessão 

de um crédito fixo até o limite de R$ 334.000,00 (trezentos e trinta e quatro 

mil reais), obrigando-se a pagar ao Autor o valor em 114 (cento e 

quatorze) parcelas mensais, nas datas e valores descritos cláusula 6ª 

(sexta) do Contrato. Contudo, diz que a empresa ré cessou o pagamento 

do débito, ocorrendo o vencimento antecipado/extraordinário da operação, 

em razão da inadimplência, sendo que a dívida atual atinge o montante de 

R$ 232.385,69 (duzentos e trinta e dois mil trezentos e oitenta e cinco 

reais e sessenta e nove centavos). De acordo com o autor, o demais 

integrantes do polo passivo o fazem na condição de fiadores. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Citada, a ré ofertou embargos monitórios 

(ID. 30229115), alegando ser impossível a cobrança de juros mensais, 

bem como a comissão de permanência. Requer a improcedência do pedido 

deduzido na petição inicial. A parte autora apresentou impugnação aos 

embargos monitórios no ID. 30561550. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. A causa versa sobre a cobrança de valores, 

decorrentes do Contrato de Abertura de Crédito fixo nº 18/68630 

(40/04354-1), vencível em 15/01/2024, para a concessão de um crédito 

fixo até o limite de R$ 334.000,00 (trezentos e trinta e quatro mil reais), 

obrigando-se a pagar ao Autor o valor em 114 (cento e quatorze) parcelas 

mensais. Citada, a ré ofertou embargos monitórios, requerendo a revisão 

das cláusulas contratuais, alegando a onerosidade excessiva ante a 

cobrança indevida de juros mensais, bem como a comissão de 

permanência Inicialmente, é de ver que os documentos juntados servem 

de prova escrita sem eficácia de título executivo a aparelhar o pedido. Por 

outro lado, a requerida/embargante não nega a existência do contrato que 

subsidiou a ação monitória, apenas não reconhece o débito atribuído na 

petição inicial, alegando que o autor pleiteia quantia superior ao devido, 

pois entende que houve a cobrança de encargos ilegais. Os embargos 

monitórios podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa 

no procedimento comum (§1º, do Art. 702, do CPC). No presente caso, o 

embargante/ré alega, genericamente, a ilegalidade de alguns encargos, 

sem sequer apontar as cláusulas que estabelecem sua aplicação, 

baseando-se em eventuais cláusulas nulas. É certo que compete a parte 

autora indicar as supostas cláusulas ilícitas, de acordo com a sua 

fundamentação, quais sejam: as que estabelecem as taxas de juros 

conforme variação do mercado, indicando qual seria a média do mercado 

e qual foi a taxa praticada, devendo trazer aos autos o demonstrativo de 

cálculo, pois não cabe ao juízo desempenhar essa investigação. Por outro 

lado, o autor limitou-se a pleitear a revisão das cláusulas contratuais 

onerosas, com a consequente nulidade daquelas tidas como abusivas. No 

entanto, tal pedido não deve ser feito de forma genérica, meramente 

protelatória, mas de forma concreta, indicando as cláusulas (item por item) 

e apresentando planilhas ao alegar a nulidade. Nesse sentido: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXTINÇÃO – ARTIGO 

295, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS 

ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE FORA DO ROL DO PARÁGRAFO 1º DO 

ART. 324 DO CPC – SÚMULA Nº 381 DO STJ – INÉPCIA DA PETIÇÃO 

INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Salvo nas 

hipóteses do parágrafo 1º do art. 324 do CPC, é defeso à parte 

apresentar pedido genérico , não bastando a parte discorrer sobre 

eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, sem se ater às 

cláusulas ditas irregulares.“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula nº 381 do 

STJ)Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente 

de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia , discriminar na petição inicial , dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º) . (N.U 

0001651-77.2013.8.11.0051, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, 

Publicado no DJE 11/12/2018) Por outro lado, a composição do débito está 

bem demonstrada pelo Contrato de Abertura de Crédito fixo nº 18/68630 

(40/04354-1), constando as cláusulas inerentes ao negócio jurídico 

entabulado, bem como a planilha de evolução do débito. O exame dos 

efeitos de uma contratação insere-se na atividade diária de qualquer 

correntista que, assim, não pode se beneficiar de sua própria torpeza ao 

alegar desconhecimento, falta de informação, ou qualquer vício de 

consentimento. Desta forma, não há que se desnaturar a relação negocial 

firmada, devendo o cumprimento de seus termos submeter-se o que 

dispõe o princípio da força obrigatória dos contratos. Neste diapasão, 

impõe-se a rejeição dos presentes embargos monitórios. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC, rejeito os Embargos Monitórios e, via 

de consequência, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, 

constituindo, de pleno direito, em título executivo judicial o contrato de 

abertura de crédito no valor total de R$ 232.385,69 (duzentos e trinta e 

dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do IPCA, desde a 

data da propositura da ação, e acrescido de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Condeno ainda o réu ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que, com fundamento 

no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo 10% do valor de 

condenação. Com o trânsito em julgado, intime-se o réu/embargante a 

efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias de acordo 

com disposto no art. 523 do CPC. Caso não ocorra o pagamento 

espontâneo do valor do débito, dentro desse prazo, que inicia após a 

intimação defensor do réu/embargante, incide a multa de 10% sobre o 

valor do débito, conforme §1º do referido artigo. Publique-se. Intimem-se. 

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

providências. Primavera do Leste - MT, 28 de abril de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1001701-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA BEUNO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001701-21.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: MANOEL BATISTA BEUNO REQUERIDO: MARIA 

RODRIGUES MIRANDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE ALIENAÇÃO 

JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA ajuizada por MANOEL 

BATISTA BUENO em face do ESPÓLIO DE MARIA RODRIGUES MIRANDA, 

devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial, em síntese, que o 

requerente viveu em união estável com a Sra. MARIA RODRIGUES 

MIRANDA, por quase 30 (trinta) anos, e dessa união, juntamente com a 

inscrição no programa social para o benefício de casa própria do governo 

e concessão pelo INSTITUTO DE TERRAS DO MATO GROSSO – 

INTERMAT, adveio a integração de um imóvel ao patrimônio. Relata que a 

Sra. Maria faleceu e deixou seus herdeiros em posse do referido imóvel, 

os quais dificultam o acesso do requerente ao bem, além de recusarem a 

fazer o inventário, apesar do acordo realizado entre eles. Assim, requer, a 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA – ‘inaudita altera parte’ 

com a concessão da TUTELA DE EVIDÊNCIA para determinar a imediata 

nomeação do meio de alienação judicial, avaliação do bem e declarar a 

venda judicial do imóvel nos termos já mencionados do acordo firmado, 

bem como autorização judicial para a venda do imóvel. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. Sobre a tutela provisória, o artigo 294 do Código de 

Processo Civil prevê: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de 

urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental. Complementando o preceptivo temos o artigo 

297 do mesmo códex: Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que 

considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo 

único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes 

ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Já a tutela de 

evidência é tratada no Título III, que traz os seguintes dispositivos: Art. 

311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou 

o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente. De início, cumpre colacionar a seguinte 

advertência exarada pelos nobres doutrinadores acerca das situações 

que aceitam a tutela de evidência: “Tais situações não se confundem, 

todavia, com aquelas em que é dado ao juiz julgar antecipadamente o 

mérito (arts. 355 e 356), porquanto na tutela de evidência, diferentemente 

do julgamento antecipado, a decisão pauta-se em cognição sumária e, 

portanto, traduz uma decisão revogável e provisória.” (WAMBIER, Teresa; 

RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins e; 

MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao Novo CPC. 

Artigo por artigo. São Paulo: RT, 2015, p. 523). Igualmente, deve-se 

destacar que na tutela da evidência, não se exige urgência. Daí porque 

houve efetiva diferenciação entre essas duas espécies de tutela 

provisória. Entretanto, apesar de não expressamente previsto pelo 

dispositivo legal as hipóteses de concessão da tutela da evidência devem 

se somar à probabilidade do direito do requerente. Trata-se de uma 

interpretação que leva em conta a natureza dessa tutela (do direito 

evidente) e a coerência contida no “espírito” das hipóteses legais 

supramencionadas. Ainda, pertinente a observação de Daniel Amorim 

Assumpção Neves: “(…) Distanciando-se do Projeto originário de Novo 

CPC, na redação final do diploma legal não há previsão para o pedido 

antecedente de tutela da evidência. Dessa forma, há um tratamento 

heterogêneo entre as diferentes espécies de tutela provisória: enquanto a 

tutela de urgência pode ser pedida de forma antecedente e incidental, a 

tutela da evidência só pode ser pedida de forma incidental. É claro que, 

nas duas hipóteses de tutela da evidência em que não cabe sua 

concessão liminarmente, não haverá possibilidade material de seu pedido 

ocorrer de forma antecedente; mas nas duas outras, nas quais a 

concessão pode ou deve ser liminar, é plenamente possível se imaginar 

um pedido de forma antecedente. Como o Novo CPC não trata dessa 

possibilidade, é possível ao intérprete propugnar pela aplicação por 

analogia do procedimento previsto para o pedido antecedente de tutela 

antecipada.” (Novo Código de Processo Civil, São Paulo: Método, 2015, p. 

219). No caso dos autos, a parte requerente pleiteia a concessão liminar 

de tutela de evidência para determinar a imediata nomeação do meio de 

alienação judicial do imóvel objeto da lide, bem como a avaliação e a 

declaração da venda judicial do referido bem, sob a alegação de 

configuração da hipótese prevista no inciso I do artigo 311 do código de 

Processo civil, ante o abuso de direito. Contudo, o artigo 9ª, parágrafo 

único, II e o artigo 311, parágrafo único do Código de Processo Civil 

restringem a possibilidade de concessão liminar da tutela de evidência 

apenas às hipótese previstas no artigo 311, II e III do mesmo código. 

Destarte, não há como, neste momento processual, deferir a tutela 

pleiteada, sendo imprescindível ao observância a contraditório, até porque 

a concessão liminar do pedido inicial geraria situação de irreversibilidade, 

o que não se mostra cabível. Dessa forma, INDEFIRO, por ora, a tutela de 

evidência pleiteada. Proceda-se a citação do espólio da requerida para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, consignando-se as 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação. Em consonância 

com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designo o dia 07 de 

novembro de 2019, às 13h, para sessão de conciliação (artigo 165, do 

CPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, na sede deste 

juízo, na “sala de conciliação”. Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado do autor ou dos requeridos à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, §8º, do 

CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de 

agosto de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002155-64.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. E. I. D. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576-O (ADVOGADO(A))

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT9845-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH OAB - MT10823-O (ADVOGADO(A))

EMILLE SOARES BRITO OAB - MT27030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. &. P. P. L. -. E. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002155-64.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS 

PRODUTORES DE SORRISO REQUERIDO: PEREIRA & PARRA PEREIRA 

LTDA - EPP Vistos. Trata-se de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por COOPERATIVA 

MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO LTDA – 

COOAMI em face de INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE 

CEREAIS EIRELI, ambos devidamente qualificados nos autos. Compulsando 

os autos, verifico que a parte requerida ajuizou Ação de Recuperação 

Judicial sob nº 1001969-41.2020.8.11.0037, em trâmite na 2ª Vara Cível 

desta Comarca, onde o autor foi listado como credor. No entanto, em 

consulta ao mencionado processo, constato que o Juízo determinou a 

suspensão de todos e quaisquer atos expropriatórios em face do 

requerente, conforme decisão constante no ID nº 31181130, bem como o 

feito encontra-se aguardando a apresentação do relatório final pelo perito 

nomeado, oportunidade em que será deferida ou não a recuperação 
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judicial da empresa. Desse modo, a fim de evitar decisões conflitantes, ou 

até no caso de eventual incompetência deste Juízo, postergo a análise do 

pedido cautelar após a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007272-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONCIO PEREIRA DO ROSARIO JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1007272-70.2019.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

LEONCIO PEREIRA DO ROSARIO JUNIOR Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. em face de LEONCIO PEREIRA DO ROSARIO 

JUNIOR, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID n. 31110505, a 

parte exequente pugnou pela desistência e extinção do feito. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, de modo 

que a sua extinção é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

pedido de desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Custas, se houverem, pela parte exequente. 

Sem honorários, visto que não se formou o contraditório. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000468-86.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVADIR DE PIERI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000468-86.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES 

RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO REU: DIVADIR DE PIERI 

Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte requerente insiste no 

deferimento de justiça gratuita, juntando demonstrativo do resultado do 

exercício de 2018, balancete do exercício de 2019 e certidões de dívida 

ativa (ID nº 30936320, 30936321, 30936323, 30936325, 30936326 e 

30936327). Todavia, mantenho a decisão que revogou o deferimento das 

custas ao final pelos próprios fundamentos, a qual já foi, inclusive, 

confirmada pelo E. Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento. 

No entanto, concedo a parte a possibilidade de parcelamento das custas 

processuais, em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, nos termos do 

artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil. Sendo o caso, remetam-se os 

autos ao Cartório Distribuidor para expedição das guias necessárias. 

Após, remetam os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005080-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIBIO FUNKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 ª  V A R A 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1005080-67.2019.8.11.0037 ELIBIO FUNKE BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Inicialmente, verifico que a parte requerente alega o descumprimento da 

liminar pelo requerido, sob o fundamento de que não teria retirado o seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito. Contudo, analisando a decisão 

de ID 23691103, verifico que a tutela antecipada foi deferida apenas para: 

“para determinar que o requerido limite os descontos realizados na conta 

corrente indicada (ID nº 23188279) à 30% do valor líquido da 

aposentadoria do autor, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 200,00 

(duzentos reais), a ser revertida em favor do requerente, até o limite de 

R$10.000,00 (dez mil reais)”. Desse modo, não prospera a alegação do 

requerente de ID 29088447 . Sem prejuízo da análise de eventuais 

preliminares, seja na fase do saneador ou no julgamento do feito, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006271-50.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006271-50.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ELISANGELA FERREIRA DOS 

SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT 

SA Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por 

ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS, aduzindo a existência de 

obscuridade e omissão na sentença que julgou extinto o presente feito 

sem julgamento do mérito em razão da inexistência de requerimento 

administrativo, vez que, supervenientemente, o requerente tomou 

conhecimento da abertura de sinistro pela seguradora, situação que, até 

então, não havia sido notificada nestes autos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Inicialmente, verifico que os embargos foram 

interpostos tempestivamente e na forma legal (ID nº 31072440), de modo 

que devem ser conhecidos. Analisando os autos, verifico que a parte 

embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na 

verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se 

vê, é sua irresignação em relação à sentença proferida. Insta consignar 

que a sentença observou todos os requisitos legais para sua existência e 

validade, não havendo que se falar em qualquer omissão ou obscuridade 

que ensejasse sua reforma, como pretende a parte embargante, 

sobretudo tendo em vista que o requerimento administrativo somente foi 

comprovado nos autos após a prolação de sentença, configurando fato 

superveniente a esta. Desse modo, entendo que estes embargos, embora 

rotulados como “declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa 

refutada pela jurisprudência. Senão, vejamos: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO 

E/OU ERRO MATERIAL. Os embargos de declaração não se prestam à 

rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de 

dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso. 

DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Nº 70080365711, Décima 
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Sexta Câmara Cível, Tribunalde Justiça do RS, Relator: Ergio Roque 

Menine, Julgado em 03/02/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM 

EFEITOS INFRINGENTES - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - VÍCIO 

INEXISTENTE - ALEGAÇÃO DE FATO NOVO SUPERVENIENTE NÃO 

APRECIADO PELO JULGADOR - INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL 

ELEITA - JULGAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E ABRANGENTE 

DO UNIVERSO DA MATÉRIA IMPUGNADA - EMBARGOS CONHECIDOS E 

REJEITADOS. - Os Embargos de Declaração são o recurso de 

fundamentação vinculada e, portanto, suas razões devem estar sempre 

centradas em seus permissivos legais, posto que sua admissibilidade 

resta condicionada às temáticas próprias e previamente determinadas pelo 

Código de Processo Civil - Matérias impugnadas e devidamente decididas 

de forma clara e inequívoca pela decisão recorrida - Embargos 

conhecidos e rejeitado. (TJ-AM 00071141220178040000 AM 

0007114-12.2017.8.04.0000, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, 

Data de Julgamento: 29/01/2018, Tribunal Pleno) Ante o exposto, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES 

PROVIMENTO, mantendo a sentença de ID nº 30944877 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005476-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON MOREIRA DUARTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1005476-44.2019.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

JANDERSON MOREIRA DUARTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em 

face de JANDERSON MOREIRA DUARTE, ambos devidamente qualificados 

nos autos. No ID n. 31560654, a parte requerente pugnou pela desistência 

e extinção do feito. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerente informa o desinteresse no 

prosseguimento da ação, de modo que a sua extinção é medida que se 

impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas, se 

houverem, pela parte exequente. Sem honorários, visto que não se formou 

o contraditório. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003769-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. E. M. S. L. P. L. -. E. (REU)

M. D. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003769-41.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): CLEUSA LUCOTTI REU: MARCELO DONIZETE MACHADO, 

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP Vistos. 

Considerando que a parte autora requereu perícia técnica (ID nº 

27089109), assim como a requerida (ID nº 26889996), em observância ao 

artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários periciais podem ser 

rateados quando a perícia for requerida por ambas as partes. Art. 95. 

Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver 

indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a 

perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida 

por ambas as partes. Assim, chamo o feito à ordem e consigno que os 

honorários periciais devam ser igualmente divididos entre requerente e 

requerida. Intimem-se a parte requerida para providenciar o pagamento de 

sua cota parte, sendo 50% (cinquenta por cento), referente ao honorários 

periciais, apresentado no ID nº 29949956, não havendo manifestação no 

prazo legal, intime-se pessoalmente, sob pena de bloqueio de ativos 

financeiros. Sem prejuízo, sendo a parte requerente beneficiária da justiça 

gratuita, o encargo do pagamento dos honorários periciais é do Estado de 

Mato Grosso. Assim, proceda-se a intimação do Estado de Mato Grosso 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto à proposta de 

honorários do perito no ID nº 29949956, tendo em vista que a cota parte 

pertencente a autora é de 50% (cinquenta por cento) do valor da proposta 

de honorários apresentada, devendo a aludida intimação ocorrer nos 

termos do artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005295-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO PEDRO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1005295-43.2019.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

JULIANO PEDRO DE ALMEIDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em 

face de JULIANO PEDRO DE ALMEIDA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. No ID n. 31561308 , a parte requerente pugnou pela desistência 

e extinção do feito. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerente informa o desinteresse no 

prosseguimento da ação, de modo que a sua extinção é medida que se 

impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas, se 

houverem, pela parte requerente. Sem honorários, visto que não se 

formou o contraditório. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

28 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000769-96.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE MORAES CARVALHO (EXECUTADO)

ROBERTO SADI RAMOS BARROSO (EXECUTADO)

KIGRAOS AGROMODAL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000769-96.2020.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: KIGRÃOS AGROMODAL LTDA - EPP, ROBERTO SADI 

RAMOS BARROSO, RICARDO DE MORAES CARVALHO Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO em 
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face de KIGRÃOS AGROMODAL LTDA - EPP e OUTROS, todos 

devidamente qualificadas nos autos. É o breve relato. Fundamento e 

decido Compulsando os autos, verifico que a empresa executada 

encontra-se em recuperação judicial, motivo pelo qual determino a 

suspensão dos autos SOMENTE COM RELAÇÃO A EMPRESA 

EXECUTADA KIGRÃOS AGROMODAL LTDA - EPP. Todavia, a 

recuperação judicial, prevista na Lei 11.101/2005, não atinge os direitos de 

crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas, 

conforme se extrai de seu artigo 49, § 1º. Por esta razão, o titular do 

direito de crédito pode se insurgir contra essas figuras integralmente. 

Destarte é o entendimento do STJ no sentido de que a concessão da 

recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução 

em relação aos sócios/avalistas. Isso porque a novação do crédito não 

alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por 

meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas 

mesmas condições do devedor. Súmula 581 – A recuperação judicial do 

devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções 

ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, 

por garantia cambial, real ou fidejussória. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLEITO DE SUSPENSÃO DO 

FEITO EXECUTIVO – AVALISTA – NÃO ACOLHIMENTO – RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO 

DAS EXECUÇÕES CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU 

COOBRIGADOS EM GERAL, POR GARANTIA CAMBIAL, REAL OU 

FIDEIJUSSÓRIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 6º DA LEI Nº 

11.101/05 E OFENSA AOS ARTS. 92 E 184 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO 

CONSTATAÇÃO – INDEFERIMENTO - DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO 

MERECE REFORMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na hipótese, 

dada a autonomia da obrigação resultante do aval, com mais razão o 

credor pode perseguir seu crédito contra o avalista, independentemente 

de o devedor avalizado encontrar-se em recuperação judicial. (Agravo de 

Instrumento nº 201800703702 nº único0001223-88.2018.8.25.0000 - 1ª 

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

da Silva - Julgado em 19/11/2019) (TJ-SE - AI: 00012238820188250000, 

Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª 

CÂMARA CÍVEL). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO 

AO AVALISTA - NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS QUE NÃO ALCANÇA O 

AVAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, MANTENDO HÍGIDA A DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR 

SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO 

EXECUTADO/AVALISTA. 1. Inocorrência de contradição no julgado. O 

deferimento de recuperação judicial em face da sociedade empresária não 

suspende a execução do título de crédito em relação aos seus avalista, 

salvo do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é o 

caso. 2. 'A novação do crédito não alcança o instituto do aval, garantia 

pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar 

título de crédito nas mesmas condições do devedor'. Precedentes. 3. 

Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp n. 

457.117/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 

21/5/2014.) (grifo nosso). Deste modo, os efeitos da recuperação judicial 

não impedem que a execução continue em relação ao coobrigados, sócios 

ou avalistas, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6º da Lei 

nº 11.101/2005 não lhes aproveita, motivo pelo qual a ação deve 

prosseguir com relação aos sócios/avalistas ROBERTO e RICARDO. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006600-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR SOUZA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006600-62.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): JUNIOR SOUZA XAVIER REU: UNIC EDUCACIONAL LTDA 

Vistos. Inicialmente, verifico que não constam preliminares alegadas pela 

parte requerida, de modo que, estando presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos a existência de dano moral causado ao 

autor, a extensão a culpa, o nexo de causalidade, além dos demais pontos 

alegados pelo autor e contestados pelo requerido. Defiro o pedido de 

produção de prova testemunhal e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15/07/2020, às 16:00. Caso haja requerimento de 

depoimento pessoal pela parte contrária, intimem-se os depoentes, 

pessoalmente, e seus patronos, ressaltando que se presumirão 

confessados os fatos contra eles alegados caso não compareçam, ou, 

comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 385, §1º, do 

Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser tempestivamente 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte, bem como as que 

residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas de 

domicílio, através de Carta Precatória. Consigno que, em face do princípio 

da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, as partes deverão trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo, exceto em se 

tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria Pública ou NAJU 

(Núcleo de Assistência de Prática Jurídica). Defiro o pedido de retificação 

do polo passivo, fazendo constar no polo passivo da demanda a EDITORA 

E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 

38.733.648/0001-40. Proceda-se as anotações necessárias. Intimem-se. 

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

Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001990-17.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PATRICIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ADRIANO BARCO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001990-17.2020.8.11.0037. AUTOR: JOSE ROBERTO PATRICIO REU: 

MARIO ADRIANO BARCO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

movida por JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO em face de MARIO ADRIANO 

BARCO, ambos qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, 

observo que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de 

modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, de acordo 

com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito à 

primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 

16 de julho de 2020, às 14h20min, a ser realizada pelo conciliador, na 

sede do Fórum desta Comarca. Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art.334, §8º, do 

CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril 
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de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005814-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SILVA SOUZA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005814-52.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MATHEUS SILVA SOUZA DOS 

SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se 

o feito à Contadoria do Juízo. Com a juntada dos cálculos, intimem-se as 

partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 28 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005171-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RAQUEL WEISS WOLTMANN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1005171-94.2018.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. TATIANE RAQUEL WEISS 

WOLTMANN Vistos. Defiro o requerimento retro e DETERMINO a 

suspensão do processo por 30 (trinta) dias, conforme requerido. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001599-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PATRICIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001599-33.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S/A RÉU: JOÃO CARLOS PATRÍCIO 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que, no ID nº 28370429, foi 

determinado à parte exequente que apresentasse os extratos de todo o 

período com os lançamentos de todas as variações existentes desde o 

contrato primitivo. Todavia, a parte pugnou pela prorrogação do prazo 

para apresentação, o qual foi indeferido no ID nº 30554877. 

Posteriormente, o exequente informa a juntada da documentação 

constante no ID nº 30891530. No entanto, a resistência injustificada à 

ordem judicial constitui ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

aplicável a respectiva multa de 5% sobre o valor da causa, a ser revertido 

em favor do requerido conforme dispõe o artigo 774, IV, do Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente os SLIPs XER 712 das cédulas nº 

21/999619 e 13/60938-6, sob pena de aplicação de multa diária. Com a 

juntada dos documentos, remetam os autos conclusos para análise do 

pedido final da petição de ID nº 30979089. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004722-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. TORNEARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1004722-39.2018.8.11.0037 

REQUERENTE: ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO REQUERIDO: R. D. 

TORNEARIA LTDA - ME Vistos. Defiro o pedido retro. Proceda-se 

conforme requerido, sob pena de aplicação de multa por descumprimento. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005829-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME (EXECUTADO)

JORGE ROBERTO PIRES (EXECUTADO)

BRUNO LUIS PIRES (EXECUTADO)

OLIVAL PIRES NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005829-21.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO 

LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT EXECUTADO: 

TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME, BRUNO LUIS PIRES, 

OLIVAL PIRES NETO, JORGE ROBERTO PIRES Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO 

GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT em face de TRIUNFO DISTRIBUIDORA 

DE CARNES LTDA - ME e OUTROS, todos devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 19547352, os excipientes/executados interpuseram 

exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, aplicação do código de defesa do consumidor aos contratos 

bancários, repetição de indébito, cláusulas abusivas e encargos ilegais, 

bem como excesso de execução. Instado, a excepto/exequente 

manifestou-se no ID nº 20922602, pugnando pela rejeição da exceção, 

vez que não cabe dilação probatória. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. A exceção de pré-executividade, disposta de forma implícita no 

artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, trata-se de 

medida de defesa disponível ao executado, independentemente do uso 

dos embargos à execução. Tal medida versa apenas sobre questões de 

ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, 

contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar 

de plano documentação hábil. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– Execução fiscal – Multa administrativa – Muro, Passeio e Limpeza – 

Exercício de 2015 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à 

reforma – Inadmissibilidade – Questões apontadas que demandam 

produção de provas – Impossibilidade de discussão na via estreita da 

exceção de pré-executividade diante da controvérsia instaurada – 

Necessária dilação probatória para exame da matéria – Decisão mantida – 

R e c u r s o  i m p r o v i d o .  ( T J - S P  2 1 4 2 8 8 6 6 1 2 0 1 8 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2142886-61.2018.8.26.0000, Relator: Burza Neto, Data de Julgamento: 
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02/08/2018, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

02/08/2018) Da análise dos autos, verifico que os excipientes/executados 

pugnam pela extinção dos autos, alegando que o exequente não 

demonstrou o inadimplemento, bem como não houve notificação afim de 

constituir em mora. Todavia, é uníssona a jurisprudência no sentido de que 

a exceção de pré-executividade somente é cabível quando diz respeito às 

condições da ação ou aspectos formais do título executivo, matérias que 

podem ensejar o seu conhecimento ex officio. Assim, não cabe 

apreciação de matérias em sede de exceção concernente ao estrito 

interesse das partes, que não se tratam de matéria de ordem pública, que 

não estão demonstradas de plano e que necessitam da produção de 

provas. In casu, como se vê, a discussão está a demandar dilação 

probatória, própria de embargos à execução, de forma a possibilitar prova 

em contrário quanto às alegações das partes executadas, bem como 

eventual necessidade de designação de perito. Nessa toada: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA SOB 

FUNDAMENTO DE SER A VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO DA 

RELAÇÃO JURIDICA SUBJACENTE E RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE 

TÍTULOS QUE EMBASAM A EXECUÇÃO - MEIO INAPROPRIADO - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A exceção de 

pré-executividade somente tem pertinência quando trouxer matérias 

especialíssimas, que pode o magistrado conhecer de ofício de forma que 

tendo o excipiente trazido aos autos matéria de fato que necessita de 

produção de provas a exceção de pré-executividade não preenche os 

requisitos de admissibilidade, cumprindo ao mesmo buscar a via adequada 

para comprovação dos seus eventuais direitos. (AI 115584/2013, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/12/2013, Publicado no DJE 17/12/2013). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE 

EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE 

DO PROCEDIMENTO ELEITO - RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de 

Pré-Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias 

passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juízo e que não necessitem 

de dilação probatória. Na hipótese, o Banco Agravante sustenta tão 

somente a tese de excesso de execução, discussão que exige dilação 

probatória, fase incompatível com a via da exceção de pré-executividade. 

Isso porque, a questão discutida pelo Agravante não se enquadra nos 

requisitos, pois a insurgência contra os cálculos exige dilação probatória. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) (TJ-MT - 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10108681320188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data 

de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Data de Publicação: 06/02/2019) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - 

Insurgência contra a decisão que a rejeitou - Manutenção - A matéria 

veiculada na execução de préexecutividade é complexa e dependente de 

eventual dilação probatória, somente podendo serapreciada em sede de 

embargos à execução, ficando observada a possibilidade de sua 

reiteração na referida via própria - Agravo não provido, cassado o e 

feitosuspensivo.”(TJSP - Agravo de Instrumento n. 175.626-5 - Barueri - 9ª 

Câmara de Direito Público - Relator: Geraldo Lucena - 30.08.00 - V.U.). 

Desse modo, não há como acolher a pretensão dos excipientes, vez que 

não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, 

devendo ser deduzida em sede própria possibilitando uma discussão mais 

ampla sobre as matérias de defesa a serem discutidas pelas partes. Ante 

o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO os pedidos 

vertidos na exceção de pré-executividade de ID nº 19547352. Sem 

prejuízo, em que pese tenha sido determinado às partes executadas a 

juntada de documentação probatória, estas não trouxeram aos autos 

documentos que comprovassem a hipossuficiência alegada (ID nº 

30584542), de modo que INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Após, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007895-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DALLACORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

ZAHER & CIA LTDA (REQUERIDO)

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007895-71.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDUARDO DALLACORTE 

REQUERIDO: DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ZAHER & CIA LTDA Vistos. 

Ausente questões preliminares, e estando presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Defiro o pedido de produção de prova testemunhal e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16/07/2020, às 14:00. Caso haja 

requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, intimem-se os 

depoentes, pessoalmente, e seus patronos, ressaltando que se 

presumirão confessados os fatos contra eles alegados caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte, bem 

como as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas 

Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas testemunhas ao 

ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo, exceto em 

se tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria Pública ou NAJU 

(Núcleo de Assistência de Prática Jurídica). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002129-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA VENTURA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002129-37.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARIA DA GLORIA VENTURA SILVA REU: AGUAS DE 

PRIMAVERA S.A. Vistos. Inicialmente, com relação ao pedido de inversão 

do ônus da prova, formulado pela parte requerente na inicial, o artigo 6º, 

VIII, da Lei nº 8.078/90, estabelece a facilitação da defesa de dos direitos 

do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, 

no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando ele foi hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. No caso dos autos, os fatos apresentados permitem a 

caracterização de uma relação consumerista entre as partes, de modo 

que o presente feito deve ser regido pelos ditames do Código de Defesa 

do Consumidor. Ademais, resta comprovada a hipossuficiência da parte 

requerente pelos documentos juntados na inicial, e pelo consequente 

deferimento da assistência judiciária gratuita, bem como sua 

vulnerabilidade técnica em relação ao requerido, de modo que DEFIRO o 

pedido a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Ausentes 

questões preliminares e estando presentes os pressupostos processuais 

e as condições da ação, DOU O FEITO POR SANEADO e regular para 

prosseguimento. Compulsando os autos, verifico que consta pedido da 

parte requerente de realização de perícia no medidor de energia, o qual 

defiro. Para tanto, oficie-se ao INMETRO para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, indique perito habilitado para a realização da referida perícia. Após, 

intime-se o perito indicado para formular proposta de honorários e 

currículo, com comprovação de especialização, no prazo de 05 (cinco) 

dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de 
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honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §1º, do 

Código de Processo Civil e, ante o deferimento da inversão do ônus da 

prova, o consequente depósito da verba honorária pela parte requerida. 

Consigno que, em que pese o deferimento da inversão do ônus da prova 

não possuir o condão de obrigar a parte requerida a arcar com os custos 

da prova pericial pleiteada pela parte contraria, a ausência de pagamento 

dos honorários e a consequente não realização da prova, levará a 

presunção de veracidade dos fatos alegado inicial. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

DANOS - PERÍCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO 

ACARRETA A INVERSÃO DO ÔNUS DE ADIANTAR AS CUSTAS PERICIAIS 

– CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS CARREADAS À CONCESSIONÁRIA EM 

CASO DE NÃO EFETUAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – 

PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 01. Consoante 

entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus 

da prova não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as 

custas da prova requerida pelo consumidor. No entanto, sofre as 

consequências processuais advindas de sua não produção, se assim 

entender o magistrado condutor do feito. 02. Recurso desprovido. (TJ-MS 

- AI: 14101958820198120000 MS 1410195-88.2019.8.12.0000, Relator: 

Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 27/09/2019, 4ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 30/09/2019). O desempenho do encargo 

independerá de compromisso, devendo o perito observar as disposições 

dos artigos 466 e 473, §3º, ambos do Código de Processo Civil. Com o 

depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a realização 

dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil). Após, intimem-se as partes para 

manifestação sobre o laudo, bem como para informar se ainda pretendem 

a realização de audiência de conciliação e julgamento. Sem prejuízo, ante 

a informação de que a parte requerente de que a liminar não foi cumprida 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002936-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN TALIS CECATTO (AUTOR(A))

DYORDAN RICHARD CECATTO (AUTOR(A))

MILTON GILBERTO RABER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXEY KUZNETSOV (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Autos nº 1002936-57.2018.8.11.0037 Vistos. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL 

ajuizada por Igor Rafael Raber, Dyordan Richard Cecatto, Jonatan Talis 

Cecatto e Milton Gilberto Raber em face de Alexey Kuznetsov, todas as 

partes qualificadas nos autos. Os autores são cônjuge supérstite e 

descentes de da Sra. Simone Cecatto, falecida. Alegam, em síntese, que a 

Sra. Simone sofreu um acidente automobilístico e veio à óbito por culpa do 

requerido, pois foi imprudente e estava bêbado no momento do sinistro. A 

pretensão autoral consiste na condenação do requerido ao pagamento de 

indenizações por danos materiais e moral. O recebimento da petição inicial, 

indeferimento da concessão de tutela de urgência e concessão de 

assistência jurídica gratuita aos requerentes deram-se no pronunciamento 

de id. 14608342. O requerido foi citado por oficial de justiça (id. 21016518) 

e ofereceu contestação ao id. 21572505, contrapondo-se à pretensão 

autoral ao argumentar que o acidente automobilístico deu-se por culpa 

exclusiva da vítima e, subsidiariamente, que houve culpa concorrente. 

Ainda, defendeu a ausência de comprovação do dano material atinente ao 

valor da motocicleta sinistrada e desproporcionalidade dos valores das 

demais indenizações pretendidas. A requerente foi instada a impugnar a 

contestação e os litigantes a especificarem as provas que pretendiam 

produzir (id. 22112460). O requerido pediu a produção de prova 

testemunhal (id. 22589553). Os requerentes não se manifestaram 

tempestivamente (id. 23343611), precluindo o direito à dilação probatória 

(id. 31573651). É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese a 

conclusão do feito para prolação de sentença em estrito cumprimento à 

decisão anterior e relatório do processo para tanto, constato um erro no 

pronunciamento, considerando a menção de que o requerido 

manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, quando, na verdade, e 

pediu a produção de prova oral ao id. 22589553 e reiterou o requerimento 

ao id. 29641473. Desta forma, chamo o feito à ordem. Neste viés, 

considerando que a prova testemunhal, em regra, é sempre permitida 

(artigo 442 do CPC), não vislumbrando a presença das hipóteses do artigo 

443 do CPC, Defiro o pedido de produção de provas testemunhal e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15/07/2020, às 

15:30. Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, 

intimem-se os depoentes, pessoalmente, e seus patronos, ressaltando 

que se presumirão confessados os fatos contra eles alegados caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte, bem 

como as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas 

Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas testemunhas ao 

ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo, exceto em 

se tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria Pública ou NAJU 

(Núcleo de Assistência de Prática Jurídica). Defiro o pedido de juntada de 

ID 26672997. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006600-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR SOUZA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006600-62.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): JUNIOR SOUZA XAVIER REU: UNIC EDUCACIONAL LTDA 

Vistos. Inicialmente, verifico que não constam preliminares alegadas pela 

parte requerida, de modo que, estando presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos a existência de dano moral causado ao 

autor, a extensão a culpa, o nexo de causalidade, além dos demais pontos 

alegados pelo autor e contestados pelo requerido. Defiro o pedido de 

produção de prova testemunhal e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15/07/2020, às 16:00. Caso haja requerimento de 

depoimento pessoal pela parte contrária, intimem-se os depoentes, 

pessoalmente, e seus patronos, ressaltando que se presumirão 

confessados os fatos contra eles alegados caso não compareçam, ou, 

comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 385, §1º, do 

Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser tempestivamente 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte, bem como as que 

residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas de 

domicílio, através de Carta Precatória. Consigno que, em face do princípio 

da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, as partes deverão trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo, exceto em se 

tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria Pública ou NAJU 

(Núcleo de Assistência de Prática Jurídica). Defiro o pedido de retificação 

do polo passivo, fazendo constar no polo passivo da demanda a EDITORA 

E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 
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38.733.648/0001-40. Proceda-se as anotações necessárias. Intimem-se. 

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

Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001509-54.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO BRUNETTA (EXECUTADO)

EDIO BRUNETTA (EXECUTADO)

ELOI BRUNETTA (EXECUTADO)

ELOIR BRUNETTA (EXECUTADO)

EURICO BRUNETTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001509-54.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ELOI BRUNETTA, EDIO BRUNETTA, EURICO BRUNETTA, 

ELOIR BRUNETTA, HELIO BRUNETTA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de ELOI 

BRUNETTA, EDIO BRUNETTA, EURICO BRUNETTA, ELOIR BRUNETTA e 

HELIO BRUNETTA, todos devidamente qualificadas nos autos. Citem-se as 

partes executadas para pagarem a dívida no valor de R$ 774.889,59 

(setecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e 

cinquenta e nove centavos), acrescida das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10%, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Do mandado de 

citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser 

cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimações dos 

executados. A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte 

exequente, salvo se outros forem indicados pelas partes executadas e 

aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe 

será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não encontrados 

os executados, havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça 

deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do artigo 830 do Código de 

Processo Civil. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela 

serão imediatamente intimados os executados. A intimação da penhora 

será feita ao advogado dos executados ou à sociedade de advogados a 

que aquele pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, os 

executados serão intimados pessoalmente, de preferência por via postal. 

Ressalte-se que os executados devem permanecer na posse dos bens, 

na qualidade de fiéis depositários, se não houver oposição do autor. Caso 

não sejam localizados bens, os executados devem ser intimados a 

indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC). Os 

executados deverão ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do 

Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. 

Os executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que os executados requeiram o 

pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, artigo 916). Ficam os executados advertidos de que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. Não havendo pagamento no prazo 

assinalado, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome dos executados em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. As citações, 

intimações e penhoras realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do 

Código de Processo Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para 

fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo de 

autenticidade. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001466-20.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA ESTELA TESORI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001466-20.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ANGELA ESTELA TESORI Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE proposta por 

BANCO DO BRASIL S/A em face de ANGELA ESTELA TESORI, ambos 

devidamente qualificadas nos autos. Cite-se a parte executada para pagar 

a dívida no valor de R$ 109.165,13 (cento e nove mil, cento e sessenta e 

cinco reais e treze centavos), acrescida das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10%, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Do mandado de 

citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser 

cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo 

se outros forem indicados pela parte executada e aceitos pelo juiz, 

mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não encontrado o executado, 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada 

a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado 

o executado. A intimação da penhora será feita ao advogado do 

executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não 

houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado 

pessoalmente, de preferência por via postal. Ressalte-se que o executado 

deve permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel depositário, se 

não houver oposição do autor. Caso não sejam localizados bens, o 

executado deve ser intimado a indicá-los em cinco dias, sob pena de multa 

de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, se constatada a omissão 

(artigo 774 do CPC). O executado deverá ter ciência de que, nos termos 

do artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento 

integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser 

reduzidos pela metade. O executado poderá apresentar defesa no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de 

citação, com oposição de embargos mediante distribuição por 

dependência (CPC, artigo 915). O reconhecimento do crédito do exequente 

e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários 

de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá que o 

executado requeira o pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (CPC, artigo 916). Fica o executado advertido de que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não havendo 

pagamento no prazo assinalado, defiro o pedido de expedição de ofício ao 

SERASA/SPC para negativação do nome da executada em razão deste 

processo, ante o disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. 

A citação, intimações e penhoras realizar-se-ão na forma dos artigos 212 

a 217 do Código de Processo Civil. A cópia desta decisão vale como 

certidão para fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que 

com selo de autenticidade. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 

Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001466-20.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA ESTELA TESORI (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001242-82.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CRISTINE DE SOUZA LORENZONI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001242-82.2020.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ALINE CRISTINE DE SOUZA 

LORENZONI Vistos. Cumpra-se integralmente a sentença retro, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de 

abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002742-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO ROCCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002742-23.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. EXECUTADO: 

VALDOMIRO ROCCO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada 

pelo BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A em face de VALDOMIRO 

ROCCO, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 29892389, o 

excipiente/executado pleiteou exceção de pré-executividade, alegando, 

em síntese, a execução se encontra instruída com a cópia simples 

digitalizada do título. Instado, a excepta/exequente manifestou-se no ID nº 

30991041, pugnando pela rejeição da exceção, vez que a matéria tratada 

na peça processual não se trata de matéria de ordem pública. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. A respeito da exceção de 

pré-executividade, é cediço que, embora não se trate de medida 

regulamentada pela legislação vigente, vem sido plenamente defendida 

pelos doutrinadores e amplamente aceita pelos tribunais brasileiros. 

Trata-se de medida de defesa disponível as partes e, principalmente, ao 

executado, independentemente do uso dos embargos à execução. Tal 

medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser 

reconhecidas de ofício pelo magistrado. Neste sentido, trago à baila o 

julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EXECUÇÃO FISCAL. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PRAZO. 1 - A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

CONFIGURA MEIO ATÍPICO E EXCEPCIONAL DE DEFESA, SOMENTE 

ADMITIDO QUANDO O VÍCIO QUE SE ATRIBUI AO TÍTULO SE APRESENTA 

SUFICIENTEMENTE HÁBIL A INVALIDAR A EXECUÇÃO, SEM NECESSIDADE 

DE SEREM PRODUZIDAS OUTRAS PROVAS. 2 - NÃO SÃO CABÍVEIS 

HONORÁRIOS NOS CASOS EM QUE, REJEITADA A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, A EXECUÇÃO TEM REGULAR PROSSEGUIMENTO. 3 

- O PRAZO PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL INICIA-SE 

COM A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DA PENHORA. 4 - AGRAVO 

PROVIDO. (TJ-DF - AGI: 20130020148080 DF 0015659-29.2013.8.07.0000, 

Relator: JAIR SOARES data de julgamento: 24/07/2013, 6ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/07/2013, pág.: 145). 

Primeiramente, verifico que a exceção de pré-executividade não demanda 

dilação probatória, podendo ser analisada sem prejuízo. Da análise dos 

autos, verifico que o excipiente/executado alega que a execução não está 

instruída com o título original, e que é indispensável o depósito da via 

original do contrato ante a possibilidade de sua transmissão via endosso. 

Assim, a juntada de simples cópia do contrato em que se funda a 

execução não é causa de anulação do processo, ainda mais se o devedor 

não impugnou a existência e o teor do documento. Ademais, não se 

desconhece a força probante das reproduções digitalizadas de qualquer 

documento público ou particular, conforme previsto no artigo 425, inciso 

VI, a do atual Código de Processo Civil, o que permite o processamento 

das ações sem a apresentação da via original dos documentos. Com isso, 

considerando-se que a cédula de crédito bancário é um título de crédito 

passível de circulação por endosso, de rigor seja a cópia original 

depositada em cartório. Nesse sentido: Exceção de Pré-executividade – 

Cédula de Crédito Bancário - Cabimento do recurso por se encontrar a 

decisão agravada inserida em ação de execução, conforme preceitua o 

art. 1.015, parágrafo único, do atual CPC - Execução instruída com cópia 

de cédula de crédito bancário - Nulidade não evidenciada ante o disposto 

no artigo 425, VI, a do NCPC – Todavia, ante a possibilidade de 

transmissão do título por endosso, de rigor seu depósito nos autos 

cumprindo o regramento estampado no § 2º do artigo 425, do CPC – 

Recurso improvido, com determinação.(TJ-SP 21118469520178260000 SP 

2111846-95.2017.8.26.0000, Relator: Souza Lopes, Data de Julgamento: 

29/11/2017, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

29/11/2017). Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade 

de ID nº 29892389, e DETERMINO que a parte exequente para deposite o 

título original em cartório, sob pena de extinção dos autos. Após, remetam 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001242-82.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CRISTINE DE SOUZA LORENZONI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1001242-82.2020.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ALINE CRISTINE DE SOUZA LORENZONI Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. em face de ALINE CRISTINE DE SOUZA 

LORENZONI, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID n. 

31107727, a parte requerente pugnou pela desistência e extinção do feito. 

É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a 

parte requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, de 

modo que a sua extinção é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas, se houverem, pela parte 

requerente. Sem honorários, visto que não se formou o contraditório. 

Procedam-se as baixas necessárias no Sistema RENAJUD, caso já tenha 

havido a inclusão de restrições por este Juízo. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 28 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000103-95.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000103-95.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOAO ANTONIO DA SILVA REU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Ante a concessão 
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dos benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora em sede de 

agravo de instrumento (ID nº 31543629), e considerando que, da análise 

da petição inicial, foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela 

lei, recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código 

de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, 

apresente impugnação à contestação. Em consonância com o artigo 334 

do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

16 de julho de 2020, às 15h00min, a ser realizada pelo conciliador, na 

sede do Fórum desta Comarca. Conste no mandado que a parte requerida 

deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (artigo 334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa 

de seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000812-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TRAJANO DOS SANTOS OAB - MT9171/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000812-38.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI Vistos. Intime-se a 

parte executada sobre o teor da petição de ID 27774219, no prazo de 10 

(dez) dias, bem como para informar se insiste no requerimento de 

realização de perícia. Após, manifeste-se a parte exequente, no mesmo 

prazo. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001645-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GOMES COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001645-85.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): WILSON GOMES COELHO REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por WILSON 

GOMES COELHO em face de SEGURADORA LÍDER, ambos devidamente 

qualificados nos autos. O requerido arguiu preliminar de retificação do 

valor da causa. Contudo, entendo que o montante fixado na inicial condiz 

com o potencial proveito econômico que pretende a parte requerente, 

considerando a soma dos pedidos constantes na inicial. Refutada a 

preliminar, e estando presentes os pressupostos processuais e 

condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Sem prejuízo, 

para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, nomeio o médico Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, CRM-MT 5329, como perito para atuar neste 

processo, sendo que os dados do referido perito estão disponíveis no 

Sistema Apolo. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o 

rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência 

da parte requerente torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar de assistente técnico, podendo o autor, no mesmo 

prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito para indicar data 

para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as 

partes e os assistentes técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no prazo comum 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, parágrafo único, CPC). Com a juntada do laudo, expeça-se alvará 

para liberação dos honorários periciais em favor do perito. Em seguida, 

abra-se vistas às partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se acerca do laudo pericial, bem como para informar se há 

necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001842-06.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO KUTIANSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001842-06.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): PEDRO KUTIANSKI REU: BANCO BRADESCO Vistos Acolho a 

emenda de ID nº 31586718 e recebo a inicial por estar em conformidade 

com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada 

caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser 

analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática normativa 

vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que 

a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de 

Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 
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fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que a 

parte requerente, pleiteia, em sede de tutela antecipada, a alteração do 

CPF da parte autora nos autos de ação executiva que tramita na comarca 

de Irati/PR. Com efeito, por se tratar de providencia a ser tomada em autos 

diversos, a concessão de tutela não é a via processual adequada para a 

formulação do pedido, vez que implica em reconhecer a ilegitimidade 

passiva do requerente em ação cuja competência não pertence a este 

juízo. Assim, deverá a parte requerente arguir sua ilegitimidade naqueles 

autos, por meio do incidente adequado, conforme já consignado pelo juízo 

da Segunda Vara Cível desta Comarca na sentença prolatada nos autos 

de código 127232 (ID nº 30991728) Diante desta situação, as alegações 

trazidas pela parte requerente não autorizam a concessão da tutela 

requerida. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PRETENDIDA e, em 

consequência, determino a citação da parte requerida para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se 

as advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, 

a parte autora manifesta desinteresse na realização de audiência de 

conciliação (art. 319, VII, do CPC), no entanto, a mesma somente poderá 

ser dispensada quando ambas as partes manifestarem de forma expressa 

pela não realização da audiência (art. 334, §4, I, do CPC). Assim, em 

respeito à primazia da autocomposição, designo o dia 16 de julho de 2.020, 

às 14h40min, para sessão de conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a 

sessão será realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de 

conciliação”. Conste no mandado que o banco requerido deverá 

encaminhar representante com poderes para transigir. Consigne-se que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 

28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001982-40.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILDASIO LEAL DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JULIANA CHIELE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JUARI PEREIRA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ADELIRIO JOSE ASSMANN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JEAN ALBERTO CALEGARI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001982-40.2020.8.11.0037. 

REQUERENTES: GILDASIO LEAL DE SOUZA, JULIANA CHIELE, JUARI 

PEREIRA DE SOUZA, ADELIRIO JOSE ASSMANN, JEAN ALBERTO 

CALEGARI REQUERIDA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária da parte requerente 

ADELIRIO JOSE ASSMANN, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pelo requerente das custas e honorários lhe importará em 

prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos autos, 

conquanto o requerente tenha alegado na exordial que não possui 

condições financeiras, denota-se que carece os autos de suporte 

probatório que evidencie tal condição, visto que intimado para juntar 

documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, o embargante 

apresentou a carteira de trabalho e extrato bancário. Ademais, da análise 

ao demonstrativo do imposto de renda do requerente ADELIRIO, denota-se 

pela análise do extrato juntado que não é pessoa de parcos recursos, 

conforme anexo. Desta forma, a míngua de elementos probatórios mínimos 

nos autos que demonstrem a carência financeira dos embargantes, não 

há como ser deferido tal requerimento. Reputo ausente comprovação 

robusta da situação de impossibilidade econômica e financeira dos 

embargantes, não bastando para tanto a alegação de que não tem 

condições econômicas para arcar com as custas processuais e 

despesas processuais. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita em relação ao requerente ADELIRIO JOSE ASSMANN e determino 

sua intimação para recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito em relação a este, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo 

Civil. No mais, defiro o pedido de justiça gratuita em relação aos demais 

requerentes. Decorrido o prazo, concluso para análise. Certifique-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001510-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ODEIDY COUTINHO DRESSEL (AUTOR(A))

CLAUDIO DRESSEL (AUTOR(A))

DRESSEL & COUTINHO DRESSEL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO FERREIRA OAB - SC44926 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

1º OFÍCIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001510-44.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): ODEIDY COUTINHO DRESSEL, CLAUDIO DRESSEL, DRESSEL 

& COUTINHO DRESSEL LTDA - ME REU: BANCO BRADESCO, 1º OFÍCIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT Vistos. Inicialmente, verifico que a parte 

requerida BANCO BRADESCO impugna, em preliminar de contestação, o 

valor da causa. Aduz que o requerente pretende a anulação do leilão 

judicial do imóvel, pois o valor correto seria R$ 980.000,00 (novecentos e 

oitenta mil reais), porém dá valor a causa no montante de R$ 466.000,00 

(quatrocentos e sessenta e seis mil reais). No entanto, nos termos do 

artigo 292, II, o valor da causa na ação que tiver por objeto a modificação 

de ato jurídico, será o valor do ato ou de sua parte controvertida. Assim, 

pretendendo a parte requerente a anulação do leilão por entender diverso 

o valor da avaliação do imóvel, o correto será o valor da causa condizer 

com a parte controvertida dessa diferença. Desse modo, rejeito a 

preliminar em questão. Assim, afastadas as preliminares, e estando 

presentes os pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos a existência de 

dano moral e material causado ao autor e sua extensão a culpa, o nexo de 

causalidade, além daqueles narrados na inicial e contestados pelo 

requerido. Defiro o pedido de produção de provas sobre os fatos 

narrados e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

15/07/2020, às 14:30. Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela 
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parte contrária, intimem-se os depoentes, pessoalmente, e seus patronos, 

ressaltando que se presumirão confessados os fatos contra eles 

alegados caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, 

conforme o artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas 

deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada 

parte, bem como as que residirem fora desta Comarca deverão ser 

ouvidas nas Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno 

que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 

455 do Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas 

testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo, exceto em se tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria 

Pública ou NAJU (Núcleo de Assistência de Prática Jurídica). Defiro o 

pedido de juntada de ID 26672997. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001528-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1 0 0 1 5 2 8 - 6 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DELATORRE 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Vistos. Ciente da interposição de 

Agravo de Instrumento. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios 

fundamentos. Cumpra-se integralmente a decisão proferida no agravo de 

instrumento, com urgência, nos termos do artigo 4º, inciso VI, da 

Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007432-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVA SANTOLIN VIANA (EXECUTADO)

PEDRO GONCALVES VIANA NETO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007432-32.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A EXECUTADO: PEDRO GONÇALVES 

VIANA NETO, OLIVA SANTOLIN VIANA Vistos. Ante o teor da petição 

retro, CHAMO O FEITO À ORDEM e revogo a decisão de ID nº 28632363. 

Determino a penhora a termo do imóvel registrado sob a matrícula nº 

42.321 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do 

Garças/MT. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela 

serão imediatamente intimados as partes executadas. As intimações da 

penhora será feita aos advogados das partes executadas. Se não houver 

constituído advogado nos autos, os executados serão intimados 

pessoalmente. Conste que, em relação aos imóveis alienados 

fiduciariamente e hipotecados, a penhora recairá sob os créditos 

existentes, devendo o exequente qualificar eventual cônjuge, credor 

hipotecário, e coproprietários, trazendo o endereço e comprovação do 

recolhimento das despesas para intimação. Após a lavratura dos termos 

de penhora, providencie-se a intimação, pessoal ou na pessoa do 

representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, de credor(es) 

hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas previstas no artigo 

799 do Código de Processo Civil. Para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, deverão ser averbadas as penhoras no 

registro competente, mediante apresentação de cópias dos autos ou dos 

termos de penhora. Sem prejuízo, após lavratura do termo, e, em 

consequência, a expedição de Carta Precatória, com a finalidade de 

penhora e avaliação do imóvel indicado no CRI da Comarca de Barra do 

Garças/MT, bem como a intimação dos credores preferenciais, se 

existentes, para que se manifestem nos autos. Por fim, realizada a 

avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias. Decorrido prazo, certifique-se o necessário e voltem os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril 

de 2019. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003451-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR BENTO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001528-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO os autos para intimar as partes para informarem se o veículo 

foi apreendido e qual sua localidade, no prazo de 05 (cinco) dias, visto 

que não consta nos autos termo de apreensão do mesmo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002070-78.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO RODRIGUES VARGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MARIANO DA ROCHA ESCOBAR (EXECUTADO)

CAIO EDUARDO PICOLO CECCARELLO (EXECUTADO)

RAILSON JUNIOR DA ROCHA ESCOBAR (EXECUTADO)

RAILSON NANTES ESCOBAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA OAB - MS15471 (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

sobre a petição 31614429, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001719-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIONETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))
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Antes de encaminhar os presentes autos à conclusão para recebimento 

da execução de sentença, intimo a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar sobre o pagamento da condenação, id. 

31595460, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001363-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN GERALD ALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimar as partes para manifestarem sobre a proposta de honorários, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000520-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA IOLANDA ANDRADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para distribuir a Carta Precatória, bem como 

comprovar a distribuição no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1003759-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA IND E COM DE CALHAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

 

Intimar as partes para manifestarem sobre a resposta do ofício retro, no 

prazo de 05(cinco) dias requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004388-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VICENTE CORADINI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente, Provimento nº 56/2007-CGJ e 

PORTARIA CGJ N. 142 de 8/11/2019, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de outra localização, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado. Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, por meio da opção "cumprir 

diligência na: outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o 

devido cumprimento, devendo ser encaminhado a este Juízo a guia de 

recolhimento e o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da 

CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006411-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDO GOMES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

sobre a petição retro, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001661-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente, Provimento nº 56/2007-CGJ e 

PORTARIA CGJ N. 142 de 8/11/2019, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de outra localização, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado. Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, por meio da opção "cumprir 

diligência na: outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o 

devido cumprimento, devendo ser encaminhado a este Juízo a guia de 

recolhimento e o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da 

CNGC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000564-67.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARLOTTO CORREA OAB - MT14144/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAISNARA MARIA MIEZERSKI PECH (EXECUTADO)

PAULO LEANDRO GRUBA PECH (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001305-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDES DE PAULA FRANCO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA VIEIRA PINZON OAB - MT0011479A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte requerida para se manifestar sobre a petição de ID 

31644285 no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1004175-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GALVAO DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Autos nº 1004175-33.2017.8.11.0037 Vistos e 

examinados. Trata-se de liquidação de sentença proposta por Sérgio 

Galvão do Amaral contra Ympactus Comercial LTDA – TELEXFREE, 

objetivando a liquidação da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC nos autos da Ação Civil Pública de nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. O requerente pugnou, liminarmente, pela 

intimação da requerida para exibir documentos relativos à suposta 

negociação havida entre eles, sendo que os valores investidos seriam 

apurados depois. A tutela foi deferida no pronunciamento de id. 16109781. 

Devidamente intimada, a requerida não se manifestou nos autos, tampouco 

apresentou a documentação exigida (id; 19837493). O requerente pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide (id. 20398441). Determinou-se a 

intimação do requerente para que trouxesse aos autos documentos 

capazes de comprovar o alegado vínculo havido entre as partes, ante a 

ausência de prova mínima do alegado na inicial (id 21324391). O 

requerente primeiramente manteve-se silente (id. 23097802) e depois de 

nova intimação pediu a prosseguimento do feito, sem acostar qualquer 

documento (id. 29770423). Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. 

Decido. Inicialmente, analisando detidamente os autos, observo que o 

requerente não atendeu satisfatoriamente a determinação judicial, na 

medida em que deixou de trazer aos autos elementos que demonstrem o 

vínculo existente com a parte requerida, a justificar a propositura da 

presente demanda. Com efeito, aportou aos autos apenas documentos 

pessoais e cópia da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública e, 

mesmo após a determinação de juntada de documentos que 

comprovassem requisitos mínimos do vínculo existente entre as partes, 

limitou-se a pedir o prosseguimento da demanda. Ademais, sobre a 

exibição de documentos, o artigo 397 do Código de Processo Civil dispõe: 

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá: I - a individuação, tão 

completa quanto possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da 

prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a 

coisa; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar 

que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. 

Nessa toada, não há qualquer prova da existência de relação jurídica 

entre as partes, o que não foi demonstrado pelo requerente sequer 

quando disponibilizada a juntada de documentos. À proposito: AGRAVO 

INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA 

DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS 

DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA 

PELO AUTOR – EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO 

DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO 

– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ajuizada ação de liquidação de 

sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu 

vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. 

Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um 

lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, 

mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção 

de prova mínima. 3. O não atendimento da ordem de emenda da petição 

inicial com provas mínimas do direto alegado direito conduz, 

inevi tavelmente,  ao indefer ida a pet ição in ic ia l .  (N.U 

1005842-62.2017.8.11.0002, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019). Da análise da sentença 

prolatada nos autos da Ação Civil Pública, verifico que os efeitos da 

condenação, conforme subitens elencados no item “B”, somente terão 

aplicabilidade àqueles que demonstrassem a condição de Partners e 

Divulgadores AdCentral e AdCentral Family, o que não foi atendido pelo 

requerente. Saliento que, a simples formulação de pedido de exibição de 

documentos não é suficiente para salvaguardar sua pretensão, na medida 

em que necessária a demonstração de vínculo mínimo de relação jurídica 

entre as partes. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. TELEXFREE. JUSTÇA GRATUITA. PAGAMENTO DO PREPARO. 

ATOS INCOMPATÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA. DEMONSTRAÇÃO. DEVER 

DA AUTORA. PROCESSO EXTINTO. POSSIBILIDADE DE EMENDA. 

SENTENÇA CASSADA(...) II - Ajuizada ação de liquidação de sentença 

coletiva, caberia à autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a 

respaldar sua figuração do polo ativo da lide. III - Conquanto a legitimidade 

ativa deva ser evidente desde o ajuizamento, o vício no caso em apreço 

se revela sanável, haja vista que pendente a juntada de documentação 

que revele a condição do autor de divulgador da ré, de modo que ele 

detém a possibilidade de emendar a peça e comprovar sua legitimidade. 

(TJMG - AC 10352160032277001 MG, 18ª CÂMARA CÍVEL, Relator João 

Cancio, Data de Julgamento 6 de Dezembro de 2016). APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO COLETIVA - PIRÂMIDE FINANCEIRA - TELEXFREE - PEDIDO 

INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - 

"QUANTUM DEBEATUR" - TITULARIDADE DO CRÉDITO - FATO NOVO - 

LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - POSSIBILIDADE. 1. É legítimo o pedido 

incidental de exibição de documento formulado em sede de liquidação de 

sentença proferida em ação coletiva se outros elementos dos autos 

demonstram a existência de relação jurídica entre as partes. 2. A 

sentença de procedência na ação coletiva relativa a direitos individuais 

homogêneos depende, em regra, de liquidação para apuração do 

"quantum debeatur" e aferição da titularidade do crédito. 3. Nos termos do 

art. 475-E do CPC/73, para determinar o valor da condenação, será cabível 

a liquidação por artigos, quando houver a necessidade de alegar e provar 

fato novo. (TJMG - AC 10352160002668001 MG, 9ª CÂMARA CÍVEL, 

Relator José Arthur Filho, Julgamento 11 de Novembro de 2016). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. SÚMULAS Nº 

7/STJ E 284/STF. 1. É necessária a liquidação sentença coletiva proferida 

em ação civil pública pelo particular que pretende executá-la, oportunidade 

em que se provará tanto a sua qualidade de credor quanto o valor do seu 

crédito. 2. Os julgados trazidos como paradigmas solucionaram questão 

relacionada à possibilidade de conversão de ação individual em liquidação 

de sentença, quando julgada ação coletiva com o mesmo objeto, o que não 

se assemelha à pretensão recorrente, para que se converta execução 

individual de sentença coletiva em liquidação. Incidência das Súmulas nº 

7/STJ e 284/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no AREsp 

370244/SP. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. 

Julgamento em 15/10/2015. DJe 23/10/2015). Conforme entendimento do 

egrégio TJMT, tratando-se de prova possível de ser produzida pelo autor, 

cabe à ele comprovar os fatos constitutivos de seu direito, vejamos: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO 

ALEGADO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – 

CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ART. 373, I, CPC – FATO 

CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.1. A ausência de resposta da Requerida ou a sua 

declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido 

autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito 

material da sua ocorrência é relativa e não absoluta. 2. De acordo com o 

disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil, compete a parte 

autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no 

caso os comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a 

manutenção da sentença de improcedênc ia  ” .  (N. U 

1006850-74.2017.8.11.0002, APELAÇÃO CÍVEL, CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018) (N.U 

1006624-69.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE 

- AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA 

DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – 

PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...]1. 

Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora 

mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração 

do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do 

ônus da Prova , pois, de um lado, era possível produção da prova pela 

parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova 

, cabe ao autor a produção de prova mínima [...]” (JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, 

Publicado no DJE 17/08/2018). Considerando a teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova , 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 
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há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na 

exordial. (N.U 1007906-45.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 

27/11/2018) Assim, ante a ausência de indícios mínimos da existência de 

relação contratual do requerente junto a requerida, o pedido inicial deve 

ser julgado improcedente. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido inicial. Destarte, condeno o requerente ao 

pagamento de custas, taxas e despesas processuais. Sem condenação 

ao pagamento de honorários advocatícios por ausência de contestação. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de abril 

de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007498-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS RODRIGUES MARTINY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

sobre a petição retro, requerendo o que entender de direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002569-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICIR ZUCCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1002569-67.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para se manifestar 

no prazo legal, promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de baixa e arquivamento 

caso nada for requerido. Documento assinado digitalmente Lei nº 

11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000073-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fiscal de Tributos Estaduais - FTE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000073-94.2019.8.11.0037. IMPETRANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

CRUZEIRO LTDA IMPETRADO: FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS - FTE 

Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR 

impetrado por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA contra ato 

ilegal praticado pelo AGENTE DE TRIBUTOS FISCAIS ESTADUAIS, 

objetivando a suspensão da cobrança do ICMS DIFAL e, 

consequentemente, a liberação do registro, licenciamento e emplacamento 

dos veículos junto ao DETRAN/MT, bem como a liberação da certidão 

negativa de débitos ou então certidão positiva com efeito negativa em 

relação ao supramencionado imposto. No id n. 17375547, o pedido liminar 

foi deferido em parte. Informações apresentadas pelo impetrado no id n. 

18389834. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou por sua 

não intervenção, visto que não há interesse individual que tenha 

relevância social (id n. 20182957). É o breve relato. Fundamento e decido. 

Considerando as peculiaridades do caso, preliminarmente, mister se faz 

alguns esclarecimentos quanto o cabimento do Writ. O mandado de 

segurança está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal 

de 1988. LXIX - conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público. No mesmo sentido enuncia o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, 

verbis: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça”. Portanto, pela localização de sua disposição legal, é considerado 

direito e garantia fundamental do cidadão, que visa amparar os direitos 

individuais contra abusos praticados pelo Estado. Hely Lopes Meirelles, 

por sua vez, prossegue dizendo o que entende por direito líquido e certo: 

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante". (in 

Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de 

Injunção, Habeas Data, 20ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo). No caso dos 

autos, tenho que a ordem pretendida merece deferimento. Senão, 

vejamos. Da análise dos autos, verifico que a parte impetrada, em decisão 

administrativa, afastou a não incidência do ICMS referente aos veículos 

adquiridos pelo impetrante, sob o argumento de descaracterização do 

Arrendamento Mercantil realizado em razão do recolhimento mensal do 

Valor Residual Garantido (VRG). No entanto, o parcelamento ou a 

antecipação do Valor Residual Garantido (VRG) não tem condão de 

descaracterizar o contrato para o de compra e venda, consoante dispõe a 

Súmula n. 293 do Superior Tribunal de Justiça: “a cobrança antecipada do 

valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de 

arrendamento mercantil”. Ainda, nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DA DESCARACTERIZAÇÃO DO 

ARRENDAMENTO MERCANTIL – ANTECIPAÇÃO DO VGR - SÚMULA 293, 

STJ - ANÁLISE DOS JUROS REMUNERÁRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO 

PREJUDICADA NOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(LEASING) - PACTA SUNT SERVANDA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 

DIÁRIA PACTUADA – IMPOSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – 

TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL – 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO E 

TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO – COBRANÇA INDEVIDA NOS 

CONTRATOS CELEBRADOS APÓS A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 

3.518/2007 – APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CPC 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A antecipação do Valor Residual 

Garantido (VGR) não tem o condão de descaracterizar o contrato para o 

de compra e venda, uma vez que, ao final, remanescem incólumes as 

opções de renovar o arrendamento, devolver o bem ou comprá-lo, 

conforme atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado 

pelo Enunciado Sumular nº. 293. (...) (TJMT - Ap 5861/2013, , TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DESA.CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 

11/06/2014). Dessa forma, considerando as lições acima colimadas, 

presentes os pressupostos autorizadores da concessão da ordem no 

mandado de segurança, a procedência em parte é medida que se impõe. 

Não obstante, consigno que a liminar foi devidamente cumprida, conforme 

informação apresentada no id n. 18389835. Ante o exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar a não 

incidência do ICMS DIFAL referente às notas fiscais descritas na inicial, 

nos termos da fundamentação supra, se por outro motivo não estiver 

pendente, confirmando, dessa forma, a liminar concedida no id n. 

17375547. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, a teor do disposto 

no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Após o trânsito em julgado, 
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certifique-se e arquivem-se com baixas e comunicações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000592-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000592-69.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 29 de abril de 2020 Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001160-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOAQUIM DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ROSANGELA CARVALHO DOS SANTOS BRITO (EXEQUENTE)

ROSILENE CARVALHO DOS SANTOS MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1001160-85.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 29 de abril de 2020 Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003334-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIVA NOELI DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1003334-67.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 29 de abril de 2020 Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001160-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOAQUIM DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ROSANGELA CARVALHO DOS SANTOS BRITO (EXEQUENTE)

ROSILENE CARVALHO DOS SANTOS MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1001160-85.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 29 de abril de 2020 Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002294-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELZENIR VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1002294-84.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 29 de abril de 2020 Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002189-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO MOREIRA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1002189-73.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 29 de abril de 2020 Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006967-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

1006967-23.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 29 de abril de 2020 Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002201-87.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BRANDEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002201-87.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ROBERTO BRANDEL REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Da análise dos autos, 

verifico que a parte requerente pleiteia a concessão de aposentadoria por 

tempo de contribuição, com o cômputo de atividade rural exercida entre os 

anos de 1987 e 1995. Assim, necessário se faz a produção de prova 

testemunhal em audiência. Porém, nos termos das Portarias-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020, n. 249, de 18 de março de 2020 e n. 281, de 
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07 de abril de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder 

Judiciário de Mato Grosso, necessário se faz o cancelamento dos atos 

que já foram designados durante o período determinado nas Portarias 

citadas e a suspensão na designação de audiências até que a situação se 

normalize. Deste modo, a audiência será designada tão logo a situação da 

Saúde Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste 

Juízo, dando-se preferência de agendamento aos atos que foram 

cancelados nestes termos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000925-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000925-89.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Tendo em 

vista o encerramento do Jusconvenio da APSADJ com o Poder Judiciário 

Estadual, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a Procuradoria 

Federal para proceder à implantação do benefício previdenciário, 

conforme determinado no id. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006218-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NERI DOMINGOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN DIEGO PILONETTO OAB - PR70606 (ADVOGADO(A))

GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI OAB - PR17507 (ADVOGADO(A))

ARNI DEONILDO HALL OAB - PR13837 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

1006218-69.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação. Primavera do Leste/MT, 29 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008252-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ANTONIO FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1008252-51.2018.8.11.0037. AUTOR(A): APARECIDA ANTONIO FRANCA 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ajuizada por 

APARECIDA ANTONIO FRANCA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no id n. 

18656817, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos para a 

concessão do benefício. Impugnação à contestação no id n. 20292324. Em 

audiência de instrução foram ouvidas 2 (duas) testemunhas. A parte 

requerida, devidamente intimada para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 

formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

comprovação da alegada contribuição pelo tempo necessário à 

aposentação. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. Primeiramente, insta consignar que, não obstante ter 

ocorrido a Reforma da Previdência através da Emenda Constitucional nº 

103 de 2019, o benefício foi requerido anteriormente a mudança das 

regras da aposentadoria, de modo que a fundamentação utilizada nesta 

sentença obedecerá a norma em vigor à época do requerimento do 

benefício e do ajuizamento da ação. A concessão da aposentadoria por 

tempo de contribuição está condicionada a 35 (trinta e cinco) anos de 

contribuição para homem e de 30 (trinta) anos para mulher, bem como de 

carência mínima de 180 meses de contribuição, nos termos do artigo 201, 

§7º, I, da Constituição Federal e do artigo 25, II, da Lei nº 8.213/91. Ainda, 

segundo a regra introduzida pela Lei nº 13.183/2015, existe a 

necessidade de se calcular o número de pontos alcançados somando a 

idade e o tempo de contribuição do segurado. Vejamos: Art. 29-C. O 

segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de 

contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no 

cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua 

idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de 

requerimento da aposentadoria, for: I - igual ou superior a noventa e cinco 

pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e 

cinco anos; ou II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, 

observado o tempo mínimo de contribuição de trinta anos. (...) § 2º As 

somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão 

majoradas em um ponto em: I - 31 de dezembro de 2018; II - 31 de 

dezembro de 2020; III - 31 de dezembro de 2022; IV - 31 de dezembro de 

2024; V - 31 de dezembro de 2026. Veja- se o entendimento 

jurisprudencial: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL E ESPECIAL 

RECONHECIDAS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. FATOR 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 

FÓRMULA 85/95. 1. [...]. 5. O segurado tem direito à concessão do 

benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição com a opção de 

não incidência do fator previdenciário quando o total resultante da soma 

de sua idade e de seu tempo de contribuição atingir os pontos 

estabelecidos pelo art. 29-C da Lei nº 8.213/91, incluído pela Lei nº 

13.183/2015. 6. Deve ser implantada pelo INSS a inativação cuja renda 

mensal inicial for mais benéfica ao segurado, nos termos da decisão 

proferida pelo C. STF no Recurso Extraordinário nº 630.501/RS. (TRF-4 – 

AC: 50185072020164047208 SC 5018507-20.2016.4.04.7208, Relator: 

PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 12/12/2018, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC). PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Para a 

aposentadoria integral exige-se o tempo mínimo de contribuição (35 anos 

para homem, e 30 anos para mulher) e será concedida levando-se em 

conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou pedágio, 

nos termos do Art. 201, § 7º, I, da CF. 2. O tempo de contribuição 

constante dos contratos de trabalhos registrados na CTPS e na condição 

de segurado contribuinte individual com os recolhimentos assentados no 

CNIS satisfaz a carência exigida pelo Art. 25, II, da Lei 8213/91. 3. 

Preenchidos os requisitos a parte autora faz jus ao benefício de 

aposentadoria integral por tempo de contribuição. 4. [...] 7. Remessa 

oficial, havida como submetida, provida em parte e apelação desprovida. 

(TRF-3 – Ap: 00054989420144036102 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 27/11/2018, DÉCIMA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 05/12/2018). Assim, 

alcançados os pontos necessários, possibilita-se ao segurado receber o 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com a opção de 

não ocorrência do fator previdenciário. Quanto ao pleito de 

reconhecimento de tempo de serviço rural, a Lei nº 8.213/91 admite o 

reconhecimento do período trabalhado em atividades rurais anterior a sua 

vigência, mesmo que não tenham sido recolhidas contribuições referentes 

ao período anterior à sua vigência, exceto para fins de carência. Veja-se 

o disposto no §2º do art. 55: § 2º O tempo de serviço do segurado 

trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será 

computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele 

correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o 

Regulamento. O § 3º do artigo 55 da Lei nº 8.213/91, concernente à 
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comprovação do tempo de serviço, estabelece: § 3º A comprovação de 

tempo de serviço para efeitos desta lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. Assim, o 

cômputo do tempo rural exercido, para fins de aposentadoria por tempo de 

serviço, deve ser reconhecido independentemente de contribuições. Ipsis 

litteris: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO TEMPO 

RURAL ANTERIOR A LEI 8.213/1991 AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO 

LABOR RURAL. TEMPO INSUFICIENTE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A 

atividade rural exercida deve ser demonstrada mediante início razoável de 

prova material, coadjuvada de prova testemunhal coerente e robusta, ou 

prova documental plena, não sendo admissível a prova exclusivamente 

testemunhal. 2. Para que sirvam como início de prova material do labor 

rural alegado os documentos apresentados pela parte autora devem ser 

dotados de integridade probante autorizadora de sua utilização, não se 

enquadrando em tal situação aqueles documentos que, confeccionados 

em momento próximo ao ajuizamento da ação, deixam antever a 

possibilidade de sua obtenção com a finalidade precípua de servirem como 

instrumento de prova em ações de índole previdenciária. 3. Por outro lado, 

documentos que em regra são admitidos como início de prova material do 

labor rural alegado passam a ter afastada essa serventia, quando 

confrontados com outros documentos que ilidem a condição campesina 

outrora demonstrada. 4. Na espécie, a natureza e circunstância em que 

foram obtidos os documentos que escoltaram a peça inicial não permitem 

sua valoração positiva para fins de utilização como início de prova material 

do labor campesino que se visa demonstrar. 5. A parte autora não faz jus 

à concessão do benefício, pois não cumpriu o tempo de serviço mínimo, 

nos termos do art. 53, I, da Lei nº 8.213/1991. 6. Coisa julgada secundum 

eventum litis, permitindo o ajuizamento de nova demanda pelo segurado na 

hipótese de alteração das circunstâncias verificadas na causa. 

Precedentes. 7. Apelação da autora não provida. (AC 

1027561-26.2019.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 11/03/2020 PAG.). No 

caso dos autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em 

comprovar o exercício de atividade rural no regime de economia de 

subsistência por tempo suficiente para que, somado ao número de 

contribuições reconhecidas pelo INSS, haja a concessão do benefício. 

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral 

deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus 

argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve 

ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte 

requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

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

Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento de custas 

e despesas processuais, ante o deferimento do pedido de justiça gratuita. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º 

e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º, 

do mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004724-43.2017.8.11.0037. AUTOR(A): FRANCISCO CARLOS DOS 

SANTOS LIMA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO ajuizada por FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS LIMA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. Devidamente citada, a parte requerida deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar contestação, conforme certificado no 

id n. 15154496. A revelia foi decretada no id n. 15180829. Em audiência de 

instrução foram ouvidas 2 (duas) testemunhas. A parte requerida, 

devidamente intimada para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 

formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

comprovação da alegada contribuição pelo tempo necessário à 

aposentação. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. Primeiramente, insta consignar que, não obstante ter 

ocorrido a Reforma da Previdência através da Emenda Constitucional nº 

103 de 2019, o benefício foi requerido anteriormente a mudança das 

regras da aposentadoria, de modo que a fundamentação utilizada nesta 

sentença obedecerá a norma em vigor à época do requerimento do 

benefício e do ajuizamento da ação. A concessão da aposentadoria por 

tempo de contribuição está condicionada a 35 (trinta e cinco) anos de 

contribuição para homem e de 30 (trinta) anos para mulher, bem como de 

carência mínima de 180 meses de contribuição, nos termos do artigo 201, 

§7º, I, da Constituição Federal e do artigo 25, II, da Lei nº 8.213/91. Ainda, 

segundo a regra introduzida pela Lei nº 13.183/2015, existe a 

necessidade de se calcular o número de pontos alcançados somando a 

idade e o tempo de contribuição do segurado. Vejamos: Art. 29-C. O 

segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de 

contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no 

cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua 

idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de 

requerimento da aposentadoria, for: I - igual ou superior a noventa e cinco 

pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e 

cinco anos; ou II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, 

observado o tempo mínimo de contribuição de trinta anos. (...) § 2º As 

somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão 

majoradas em um ponto em: I - 31 de dezembro de 2018; II - 31 de 

dezembro de 2020; III - 31 de dezembro de 2022; IV - 31 de dezembro de 

2024; V - 31 de dezembro de 2026. Veja- se o entendimento 

jurisprudencial: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL E ESPECIAL 

RECONHECIDAS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. FATOR 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 

FÓRMULA 85/95. 1. [...]. 5. O segurado tem direito à concessão do 

benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição com a opção de 

não incidência do fator previdenciário quando o total resultante da soma 

de sua idade e de seu tempo de contribuição atingir os pontos 

estabelecidos pelo art. 29-C da Lei nº 8.213/91, incluído pela Lei nº 

13.183/2015. 6. Deve ser implantada pelo INSS a inativação cuja renda 

mensal inicial for mais benéfica ao segurado, nos termos da decisão 

proferida pelo C. STF no Recurso Extraordinário nº 630.501/RS. (TRF-4 – 

AC: 50185072020164047208 SC 5018507-20.2016.4.04.7208, Relator: 

PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 12/12/2018, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC). PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Para a 

aposentadoria integral exige-se o tempo mínimo de contribuição (35 anos 

para homem, e 30 anos para mulher) e será concedida levando-se em 

conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou pedágio, 

nos termos do Art. 201, § 7º, I, da CF. 2. O tempo de contribuição 

constante dos contratos de trabalhos registrados na CTPS e na condição 

de segurado contribuinte individual com os recolhimentos assentados no 

CNIS satisfaz a carência exigida pelo Art. 25, II, da Lei 8213/91. 3. 

Preenchidos os requisitos a parte autora faz jus ao benefício de 

aposentadoria integral por tempo de contribuição. 4. [...] 7. Remessa 

oficial, havida como submetida, provida em parte e apelação desprovida. 

(TRF-3 – Ap: 00054989420144036102 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 27/11/2018, DÉCIMA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 05/12/2018). Assim, 
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alcançados os pontos necessários, possibilita-se ao segurado receber o 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com a opção de 

não ocorrência do fator previdenciário. Quanto ao pleito de 

reconhecimento de tempo de serviço rural, a Lei nº 8.213/91 admite o 

reconhecimento do período trabalhado em atividades rurais anterior a sua 

vigência, mesmo que não tenham sido recolhidas contribuições referentes 

ao período anterior à sua vigência, exceto para fins de carência. Veja-se 

o disposto no §2º do art. 55: § 2º O tempo de serviço do segurado 

trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será 

computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele 

correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o 

Regulamento. O § 3º do artigo 55 da Lei nº 8.213/91, concernente à 

comprovação do tempo de serviço, estabelece: § 3º A comprovação de 

tempo de serviço para efeitos desta lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. Assim, o 

cômputo do tempo rural exercido, para fins de aposentadoria por tempo de 

serviço, deve ser reconhecido independentemente de contribuições. Ipsis 

litteris: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO TEMPO 

RURAL ANTERIOR A LEI 8.213/1991 AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO 

LABOR RURAL. TEMPO INSUFICIENTE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A 

atividade rural exercida deve ser demonstrada mediante início razoável de 

prova material, coadjuvada de prova testemunhal coerente e robusta, ou 

prova documental plena, não sendo admissível a prova exclusivamente 

testemunhal. 2. Para que sirvam como início de prova material do labor 

rural alegado os documentos apresentados pela parte autora devem ser 

dotados de integridade probante autorizadora de sua utilização, não se 

enquadrando em tal situação aqueles documentos que, confeccionados 

em momento próximo ao ajuizamento da ação, deixam antever a 

possibilidade de sua obtenção com a finalidade precípua de servirem como 

instrumento de prova em ações de índole previdenciária. 3. Por outro lado, 

documentos que em regra são admitidos como início de prova material do 

labor rural alegado passam a ter afastada essa serventia, quando 

confrontados com outros documentos que ilidem a condição campesina 

outrora demonstrada. 4. Na espécie, a natureza e circunstância em que 

foram obtidos os documentos que escoltaram a peça inicial não permitem 

sua valoração positiva para fins de utilização como início de prova material 

do labor campesino que se visa demonstrar. 5. A parte autora não faz jus 

à concessão do benefício, pois não cumpriu o tempo de serviço mínimo, 

nos termos do art. 53, I, da Lei nº 8.213/1991. 6. Coisa julgada secundum 

eventum litis, permitindo o ajuizamento de nova demanda pelo segurado na 

hipótese de alteração das circunstâncias verificadas na causa. 

Precedentes. 7. Apelação da autora não provida. (AC 

1027561-26.2019.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 11/03/2020 PAG.) No 

caso dos autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em 

comprovar o exercício de atividade rural no regime de economia de 

subsistência por tempo suficiente para que, somado ao número de 

contribuições reconhecidas pelo INSS e ao aos vínculos registrados em 

CTPS, haja a concessão do benefício. Consoante as lições colimadas, não 

há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência 

de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor 

o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1008153-81.2018.8.11.0037. AUTOR(A): HELIO CONCEICAO SILVA REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ajuizada por HELIO 

CONCEICAO SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Devidamente citada, 

a parte requerida apresentou contestação no id n. 18656146, alegando, 

em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão do benefício. 

Impugnação à contestação no id n. 19004205. Em audiência de instrução 

foram ouvidas 2 (duas) testemunhas. A parte requerida, devidamente 

intimada para a audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco 

justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar 

alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido 

de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação da alegada 

contribuição pelo tempo necessário à aposentação. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. 

Primeiramente, insta consignar que, não obstante ter ocorrido a Reforma 

da Previdência através da Emenda Constitucional nº 103 de 2019, o 

benefício foi requerido anteriormente a mudança das regras da 

aposentadoria, de modo que a fundamentação utilizada nesta sentença 

obedecerá a norma em vigor à época do requerimento do benefício e do 

ajuizamento da ação. A concessão da aposentadoria por tempo de 

contribuição está condicionada a 35 (trinta e cinco) anos de contribuição 

para homem e de 30 (trinta) anos para mulher, bem como de carência 

mínima de 180 meses de contribuição, nos termos do artigo 201, §7º, I, da 

Constituição Federal e do artigo 25, II, da Lei nº 8.213/91. Ainda, segundo 

a regra introduzida pela Lei nº 13.183/2015, existe a necessidade de se 

calcular o número de pontos alcançados somando a idade e o tempo de 

contribuição do segurado. Vejamos: Art. 29-C. O segurado que preencher 

o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar 

pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua 

aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu 

tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da 

aposentadoria, for: I - igual ou superior a noventa e cinco pontos, se 

homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco anos; 

ou II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, observado o 

tempo mínimo de contribuição de trinta anos. (...) § 2º As somas de idade e 

de tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas em um 

ponto em: I - 31 de dezembro de 2018; II - 31 de dezembro de 2020; III - 31 

de dezembro de 2022; IV - 31 de dezembro de 2024; V - 31 de dezembro 

de 2026. Veja- se o entendimento jurisprudencial: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL E ESPECIAL RECONHECIDAS. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. FATOR 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 

FÓRMULA 85/95. 1. [...]. 5. O segurado tem direito à concessão do 

benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição com a opção de 

não incidência do fator previdenciário quando o total resultante da soma 

de sua idade e de seu tempo de contribuição atingir os pontos 

estabelecidos pelo art. 29-C da Lei nº 8.213/91, incluído pela Lei nº 

13.183/2015. 6. Deve ser implantada pelo INSS a inativação cuja renda 

mensal inicial for mais benéfica ao segurado, nos termos da decisão 

proferida pelo C. STF no Recurso Extraordinário nº 630.501/RS. (TRF-4 – 

AC: 50185072020164047208 SC 5018507-20.2016.4.04.7208, Relator: 

PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 12/12/2018, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC). PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 
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POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Para a 

aposentadoria integral exige-se o tempo mínimo de contribuição (35 anos 

para homem, e 30 anos para mulher) e será concedida levando-se em 

conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou pedágio, 

nos termos do Art. 201, § 7º, I, da CF. 2. O tempo de contribuição 

constante dos contratos de trabalhos registrados na CTPS e na condição 

de segurado contribuinte individual com os recolhimentos assentados no 

CNIS satisfaz a carência exigida pelo Art. 25, II, da Lei 8213/91. 3. 

Preenchidos os requisitos a parte autora faz jus ao benefício de 

aposentadoria integral por tempo de contribuição. 4. [...] 7. Remessa 

oficial, havida como submetida, provida em parte e apelação desprovida. 

(TRF-3 – Ap: 00054989420144036102 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 27/11/2018, DÉCIMA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 05/12/2018). Assim, 

alcançados os pontos necessários, possibilita-se ao segurado receber o 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com a opção de 

não ocorrência do fator previdenciário. Quanto ao pleito de 

reconhecimento de tempo de serviço rural, a Lei nº 8.213/91 admite o 

reconhecimento do período trabalhado em atividades rurais anterior a sua 

vigência, mesmo que não tenham sido recolhidas contribuições referentes 

ao período anterior à sua vigência, exceto para fins de carência. Veja-se 

o disposto no §2º do art. 55: § 2º O tempo de serviço do segurado 

trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será 

computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele 

correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o 

Regulamento. O § 3º do artigo 55 da Lei nº 8.213/91, concernente à 

comprovação do tempo de serviço, estabelece: § 3º A comprovação de 

tempo de serviço para efeitos desta lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. Assim, o 

cômputo do tempo rural exercido, para fins de aposentadoria por tempo de 

serviço, deve ser reconhecido independentemente de contribuições. Ipsis 

litteris: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO TEMPO 

RURAL ANTERIOR A LEI 8.213/1991 AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO 

LABOR RURAL. TEMPO INSUFICIENTE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A 

atividade rural exercida deve ser demonstrada mediante início razoável de 

prova material, coadjuvada de prova testemunhal coerente e robusta, ou 

prova documental plena, não sendo admissível a prova exclusivamente 

testemunhal. 2. Para que sirvam como início de prova material do labor 

rural alegado os documentos apresentados pela parte autora devem ser 

dotados de integridade probante autorizadora de sua utilização, não se 

enquadrando em tal situação aqueles documentos que, confeccionados 

em momento próximo ao ajuizamento da ação, deixam antever a 

possibilidade de sua obtenção com a finalidade precípua de servirem como 

instrumento de prova em ações de índole previdenciária. 3. Por outro lado, 

documentos que em regra são admitidos como início de prova material do 

labor rural alegado passam a ter afastada essa serventia, quando 

confrontados com outros documentos que ilidem a condição campesina 

outrora demonstrada. 4. Na espécie, a natureza e circunstância em que 

foram obtidos os documentos que escoltaram a peça inicial não permitem 

sua valoração positiva para fins de utilização como início de prova material 

do labor campesino que se visa demonstrar. 5. A parte autora não faz jus 

à concessão do benefício, pois não cumpriu o tempo de serviço mínimo, 

nos termos do art. 53, I, da Lei nº 8.213/1991. 6. Coisa julgada secundum 

eventum litis, permitindo o ajuizamento de nova demanda pelo segurado na 

hipótese de alteração das circunstâncias verificadas na causa. 

Precedentes. 7. Apelação da autora não provida. (AC 

1027561-26.2019.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 11/03/2020 PAG.). No 

caso dos autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em 

comprovar o exercício de atividade rural no regime de economia de 

subsistência por tempo suficiente para que, somado ao número de 

contribuições reconhecidas pelo INSS, haja a concessão do benefício. 

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral 

deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus 

argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve 

ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte 

requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

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

Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento de custas 

e despesas processuais, ante o deferimento do pedido de justiça gratuita. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º 

e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º, 

do mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004725-28.2017.8.11.0037. AUTOR(A): ENILDA DA SILVA LIMA REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ajuizada por ENILDA 

DA SILVA LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos. Devidamente citada, a parte 

requerida deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação, 

conforme certificado no id n. 15130240. A revelia foi decretada no id n. 

15131582. Em audiência de instrução foram ouvidas 2 (duas) 

testemunhas. A parte requerida, devidamente intimada para a audiência, 

não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, formulado por meio de ação em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação da alegada contribuição pelo tempo 

necessário à aposentação. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. Primeiramente, insta consignar que, 

não obstante ter ocorrido a Reforma da Previdência através da Emenda 

Constitucional nº 103 de 2019, o benefício foi requerido anteriormente a 

mudança das regras da aposentadoria, de modo que a fundamentação 

utilizada nesta sentença obedecerá a norma em vigor à época do 

requerimento do benefício e do ajuizamento da ação. A concessão da 

aposentadoria por tempo de contribuição está condicionada a 35 (trinta e 

cinco) anos de contribuição para homem e de 30 (trinta) anos para mulher, 

bem como de carência mínima de 180 meses de contribuição, nos termos 

do artigo 201, §7º, I, da Constituição Federal e do artigo 25, II, da Lei nº 

8.213/91. Ainda, segundo a regra introduzida pela Lei nº 13.183/2015, 

existe a necessidade de se calcular o número de pontos alcançados 

somando a idade e o tempo de contribuição do segurado. Vejamos: Art. 

29-C. O segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por 

tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator 

previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante 

da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as 

frações, na data de requerimento da aposentadoria, for: I - igual ou 

superior a noventa e cinco pontos, se homem, observando o tempo mínimo 

de contribuição de trinta e cinco anos; ou II - igual ou superior a oitenta e 

cinco pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de 

trinta anos. (...) § 2º As somas de idade e de tempo de contribuição 

previstas no caput serão majoradas em um ponto em: I - 31 de dezembro 

de 2018; II - 31 de dezembro de 2020; III - 31 de dezembro de 2022; IV - 31 

de dezembro de 2024; V - 31 de dezembro de 2026. Veja-se o 

entendimento jurisprudencial: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE 

RURAL E ESPECIAL RECONHECIDAS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO AO MELHOR 
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BENEFÍCIO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. FÓRMULA 85/95. 1. [...]. 5. O segurado tem direito à 

concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição com 

a opção de não incidência do fator previdenciário quando o total resultante 

da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição atingir os pontos 

estabelecidos pelo art. 29-C da Lei nº 8.213/91, incluído pela Lei nº 

13.183/2015. 6. Deve ser implantada pelo INSS a inativação cuja renda 

mensal inicial for mais benéfica ao segurado, nos termos da decisão 

proferida pelo C. STF no Recurso Extraordinário nº 630.501/RS. (TRF-4 – 

AC: 50185072020164047208 SC 5018507-20.2016.4.04.7208, Relator: 

PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 12/12/2018, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC). PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Para a 

aposentadoria integral exige-se o tempo mínimo de contribuição (35 anos 

para homem, e 30 anos para mulher) e será concedida levando-se em 

conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou pedágio, 

nos termos do Art. 201, § 7º, I, da CF. 2. O tempo de contribuição 

constante dos contratos de trabalhos registrados na CTPS e na condição 

de segurado contribuinte individual com os recolhimentos assentados no 

CNIS satisfaz a carência exigida pelo Art. 25, II, da Lei 8213/91. 3. 

Preenchidos os requisitos a parte autora faz jus ao benefício de 

aposentadoria integral por tempo de contribuição. 4. [...] 7. Remessa 

oficial, havida como submetida, provida em parte e apelação desprovida. 

(TRF-3 – Ap: 00054989420144036102 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 27/11/2018, DÉCIMA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 05/12/2018). Assim, 

alcançados os pontos necessários, possibilita-se ao segurado receber o 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com a opção de 

não ocorrência do fator previdenciário. Quanto ao pleito de 

reconhecimento de tempo de serviço rural, a Lei nº 8.213/91 admite o 

reconhecimento do período trabalhado em atividades rurais anterior a sua 

vigência, mesmo que não tenham sido recolhidas contribuições referentes 

ao período anterior à sua vigência, exceto para fins de carência. Veja-se 

o disposto no §2º do art. 55: § 2º O tempo de serviço do segurado 

trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será 

computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele 

correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o 

Regulamento. O § 3º do artigo 55 da Lei nº 8.213/91, concernente à 

comprovação do tempo de serviço, estabelece: § 3º A comprovação de 

tempo de serviço para efeitos desta lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. Assim, o 

cômputo do tempo rural exercido, para fins de aposentadoria por tempo de 

serviço, deve ser reconhecido independentemente de contribuições. Ipsis 

litteris: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO TEMPO 

RURAL ANTERIOR A LEI 8.213/1991 AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO 

LABOR RURAL. TEMPO INSUFICIENTE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A 

atividade rural exercida deve ser demonstrada mediante início razoável de 

prova material, coadjuvada de prova testemunhal coerente e robusta, ou 

prova documental plena, não sendo admissível a prova exclusivamente 

testemunhal. 2. Para que sirvam como início de prova material do labor 

rural alegado os documentos apresentados pela parte autora devem ser 

dotados de integridade probante autorizadora de sua utilização, não se 

enquadrando em tal situação aqueles documentos que, confeccionados 

em momento próximo ao ajuizamento da ação, deixam antever a 

possibilidade de sua obtenção com a finalidade precípua de servirem como 

instrumento de prova em ações de índole previdenciária. 3. Por outro lado, 

documentos que em regra são admitidos como início de prova material do 

labor rural alegado passam a ter afastada essa serventia, quando 

confrontados com outros documentos que ilidem a condição campesina 

outrora demonstrada. 4. Na espécie, a natureza e circunstância em que 

foram obtidos os documentos que escoltaram a peça inicial não permitem 

sua valoração positiva para fins de utilização como início de prova material 

do labor campesino que se visa demonstrar. 5. A parte autora não faz jus 

à concessão do benefício, pois não cumpriu o tempo de serviço mínimo, 

nos termos do art. 53, I, da Lei nº 8.213/1991. 6. Coisa julgada secundum 

eventum litis, permitindo o ajuizamento de nova demanda pelo segurado na 

hipótese de alteração das circunstâncias verificadas na causa. 

Precedentes. 7. Apelação da autora não provida. (AC 

1027561-26.2019.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 11/03/2020 PAG.). No 

caso dos autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em 

comprovar o exercício de atividade rural no regime de economia de 

subsistência por tempo suficiente para que, somado ao número de 

contribuições reconhecidas pelo INSS e aos vínculos registrados em 

CTPS, haja a concessão do benefício. Consoante as lições colimadas, não 

há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência 

de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor 

o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000358-87.2019.8.11.0037. AUTOR(A): CARLOS CESAR MAMUS REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM AVERBAÇÃO DE 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL ajuizada por CARLOS CÉSAR MAMUS em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação no id n. 18605546, alegando, em síntese, a ausência dos 

requisitos para a concessão do benefício. Impugnação à contestação no 

id n. 19454530. Em audiência de instrução foram ouvidas 2 (duas) 

testemunhas. A parte requerida, devidamente intimada para a audiência, 

não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, formulado por meio de ação em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação da alegada contribuição pelo tempo 

necessário à aposentação. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. Primeiramente, insta consignar que, 

não obstante ter ocorrido a Reforma da Previdência através da Emenda 

Constitucional nº 103 de 2019, o benefício foi requerido anteriormente a 

mudança das regras da aposentadoria, de modo que a fundamentação 

utilizada nesta sentença obedecerá a norma em vigor à época do 

requerimento do benefício e do ajuizamento da ação. A concessão da 

aposentadoria por tempo de contribuição está condicionada a 35 (trinta e 

cinco) anos de contribuição para homem e de 30 (trinta) anos para mulher, 

bem como de carência mínima de 180 meses de contribuição, nos termos 

do artigo 201, §7º, I, da Constituição Federal e do artigo 25, II, da Lei nº 

8.213/91. Ainda, segundo a regra introduzida pela Lei nº 13.183/2015, 
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existe a necessidade de se calcular o número de pontos alcançados 

somando a idade e o tempo de contribuição do segurado. Vejamos: Art. 

29-C. O segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por 

tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator 

previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante 

da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as 

frações, na data de requerimento da aposentadoria, for: I - igual ou 

superior a noventa e cinco pontos, se homem, observando o tempo mínimo 

de contribuição de trinta e cinco anos; ou II - igual ou superior a oitenta e 

cinco pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de 

trinta anos. (...) § 2º As somas de idade e de tempo de contribuição 

previstas no caput serão majoradas em um ponto em: I - 31 de dezembro 

de 2018; II - 31 de dezembro de 2020; III - 31 de dezembro de 2022; IV - 31 

de dezembro de 2024; V - 31 de dezembro de 2026. Veja- se o 

entendimento jurisprudencial: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE 

RURAL E ESPECIAL RECONHECIDAS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO AO MELHOR 

BENEFÍCIO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. FÓRMULA 85/95. 1. [...]. 5. O segurado tem direito à 

concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição com 

a opção de não incidência do fator previdenciário quando o total resultante 

da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição atingir os pontos 

estabelecidos pelo art. 29-C da Lei nº 8.213/91, incluído pela Lei nº 

13.183/2015. 6. Deve ser implantada pelo INSS a inativação cuja renda 

mensal inicial for mais benéfica ao segurado, nos termos da decisão 

proferida pelo C. STF no Recurso Extraordinário nº 630.501/RS. (TRF-4 – 

AC: 50185072020164047208 SC 5018507-20.2016.4.04.7208, Relator: 

PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 12/12/2018, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC). PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Para a 

aposentadoria integral exige-se o tempo mínimo de contribuição (35 anos 

para homem, e 30 anos para mulher) e será concedida levando-se em 

conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou pedágio, 

nos termos do Art. 201, § 7º, I, da CF. 2. O tempo de contribuição 

constante dos contratos de trabalhos registrados na CTPS e na condição 

de segurado contribuinte individual com os recolhimentos assentados no 

CNIS satisfaz a carência exigida pelo Art. 25, II, da Lei 8213/91. 3. 

Preenchidos os requisitos a parte autora faz jus ao benefício de 

aposentadoria integral por tempo de contribuição. 4. [...] 7. Remessa 

oficial, havida como submetida, provida em parte e apelação desprovida. 

(TRF-3 – Ap: 00054989420144036102 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 27/11/2018, DÉCIMA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 05/12/2018). Assim, 

alcançados os pontos necessários, possibilita-se ao segurado receber o 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com a opção de 

não ocorrência do fator previdenciário. Quanto ao pleito de 

reconhecimento de tempo de serviço rural, a Lei nº 8.213/91 admite o 

reconhecimento do período trabalhado em atividades rurais anterior a sua 

vigência, mesmo que não tenham sido recolhidas contribuições referentes 

ao período anterior à sua vigência, exceto para fins de carência. Veja-se 

o disposto no §2º do art. 55: § 2º O tempo de serviço do segurado 

trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será 

computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele 

correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o 

Regulamento. O § 3º do artigo 55 da Lei nº 8.213/91, concernente à 

comprovação do tempo de serviço, estabelece: § 3º A comprovação de 

tempo de serviço para efeitos desta lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. Assim, o 

cômputo do tempo rural exercido, para fins de aposentadoria por tempo de 

serviço, deve ser reconhecido independentemente de contribuições. Ipsis 

litteris: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO TEMPO 

RURAL ANTERIOR A LEI 8.213/1991 AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO 

LABOR RURAL. TEMPO INSUFICIENTE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A 

atividade rural exercida deve ser demonstrada mediante início razoável de 

prova material, coadjuvada de prova testemunhal coerente e robusta, ou 

prova documental plena, não sendo admissível a prova exclusivamente 

testemunhal. 2. Para que sirvam como início de prova material do labor 

rural alegado os documentos apresentados pela parte autora devem ser 

dotados de integridade probante autorizadora de sua utilização, não se 

enquadrando em tal situação aqueles documentos que, confeccionados 

em momento próximo ao ajuizamento da ação, deixam antever a 

possibilidade de sua obtenção com a finalidade precípua de servirem como 

instrumento de prova em ações de índole previdenciária. 3. Por outro lado, 

documentos que em regra são admitidos como início de prova material do 

labor rural alegado passam a ter afastada essa serventia, quando 

confrontados com outros documentos que ilidem a condição campesina 

outrora demonstrada. 4. Na espécie, a natureza e circunstância em que 

foram obtidos os documentos que escoltaram a peça inicial não permitem 

sua valoração positiva para fins de utilização como início de prova material 

do labor campesino que se visa demonstrar. 5. A parte autora não faz jus 

à concessão do benefício, pois não cumpriu o tempo de serviço mínimo, 

nos termos do art. 53, I, da Lei nº 8.213/1991. 6. Coisa julgada secundum 

eventum litis, permitindo o ajuizamento de nova demanda pelo segurado na 

hipótese de alteração das circunstâncias verificadas na causa. 

Precedentes. 7. Apelação da autora não provida. (AC 

1027561-26.2019.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 11/03/2020 PAG.). 

Quanto ao período de trabalho em regime de economia de subsistência, a 

parte autora apresentou documentos, os quais comprovam início razoável 

de prova material, através de fotocópias de: título eleitoral, notas fiscais, 

certidão de casamento, livros contábeis de cooperativa (id nºs. 17563995, 

17563996, 17563459), atendendo aos preceitos da Súmula nº 149 do 

Superior Tribunal de Justiça. Além da prova documental, exsurge clara e 

em completa harmonia, a prova oral produzida na instrução. Assim, 

entendo que a prova documental apresentada, aliada à prova testemunhal 

colhida em juízo, bem como a realidade fática que acima mencionei, 

autorizam o deferimento do pleito formulado pela parte requerente. Com 

efeito, as testemunhas ouvidas em audiência afirmaram que conhecem a 

parte requerente desde sua infância e adolescência e presenciaram seu 

trabalho na lavoura. Assim, resta reconhecido o período de trabalho rural 

exercido de 15/03/1985 a 15/02/1989. Nesse passo, a parte autora 

comprovou 3 (três) anos e 11 (onze) meses do exercício de atividade 

rural e 32 (trinta e dois) anos, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de 

contribuições à previdência, conforme Extrato Previdenciário do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais – CNIS, integralizando o período de 

contribuição exigido por lei. Assim, da análise dos autos, entendo que a 

parte autora cumpriu os requisitos indispensáveis ao deferimento do 

benefício requerido, vez que atingiu a carência necessária, bem como por 

ter alcançado o total de 36 (trinta e seis) anos, 1 (um) mês e 14 (quatorze) 

dias de contribuição, advindos do resultado da soma de 32 (trinta e dois) 

anos, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de contribuição reconhecidos 

pelo INSS, com o período de 3 (três) anos e 11 (onze) meses do exercício 

de atividade rural. Nessa toada: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE 

PROVIDA. 1. A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje 

tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos 

previstos nos artigos 52 e 53 da Lei nº 8.213/91. A par do tempo de 

serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento 

da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.213/91. Aos já 

filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 

142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das 

condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número 

de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela 

regra permanente do citado artigo 25, inciso II. 2. Logo, deve ser 

considerado como especial o período de 01/05/1982 a 02/05/1990. 3. Os 

períodos registrados em CTPS são suficientes para garantir o cumprimento 

da carência, de acordo com a tabela do artigo 142 da Lei nº 8.213/1991. 4. 

Desta forma, somando-se os períodos especiais ora reconhecidos, 

adicionados aos períodos reconhecidos administrativamente pelo INSS e 

acrescidos dos períodos incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, 

até a data do requerimento administrativo, perfazem-se mais de trinta e 

cinco anos de contribuição, conforme planilha anexa, o que autoriza a 

concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral, na forma 

do artigo 53, inciso II, da Lei nº 8.213/91, correspondente a 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício, com valor a ser calculado nos termos do 

artigo 29 da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 9.876/99. 5. 

Assim, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte 

autora à aposentadoria por tempo de contribuição integral, incluído o 

abono anual, a ser implantada a partir do requerimento administrativo 
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(04/04/2010), ocasião em que o INSS tomou ciência da sua pretensão. 6. 

Remessa of ic ia l  parc ia lmente prov ida.  (TRF-3 -  REO : 

00022225120124036126 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL TORU 

YAMAMOTO, Data de Julgamento: 03/04/2017, SÉTIMA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/04/2017). Todavia, considerando 

que na DER a soma da idade e do tempo de contribuição da parte 

requerente não atingiu pontuação igual ou superior a estabelecida no art. 

29-C da Lei nº 8.213/91, incidirá o fator previdenciário no cálculo de sua 

aposentadoria. Consoante as lições colimadas, restou demonstrado que a 

contribuição da parte autora totalizou tempo suficiente para concessão do 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, de modo que, 

atendidos os requisitos legais, a procedência do pedido é medida que se 

impõe. Ademais, considero que a concessão do benefício pleiteado não 

fere princípios ou normas constitucionais, muito menos os preceitos da Lei 

nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para acolher o 

pré-questionamento suscitado pela parte requerida. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

parte requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário 

de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data do 

requerimento administrativo (14/08/2017 – id n. 17564001 - Pág. 13), 

observada a eventual prescrição quinquenal. Correção monetária e juros 

moratórios, conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de 

Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e, não havendo pleito executório, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005424-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDISON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono da reclamada para apresentar contrarrazões ao recurso 

interposto, no prazo de dez dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006453-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a patrona da reclamada para apresentar contrarrazões ao recurso 

interposto, no prazo de dez dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007288-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE VILELA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono da reclamada para apresentar contrarrazões ao recurso 

interposto, no prazo de dez dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004044-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DE SOUSA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo os patronos da reclamada para apresentarem contrarrazões ao 

recurso interposto, no prazo de dez dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001395-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA FATIMA CANDIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono da reclamante para apresentar contrarrazões ao recurso 

interposto, no prazo de dez dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003937-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003937-43.2019.8.11.0037. REQUERENTE: TIAGO SILVA ANDRADE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte recorrente apresentou recurso inominado sem o recolhimento 

integral do preparo, uma vez que requereu o pedido de Justiça Gratuita. 

Ab initio, em apreciação dos documentos carreados aos autos, constato 

que não foi juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, 

cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo estado de impossibilidade 

para arcar com as despesas processuais. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5º da Constituição Federal, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

jurídica, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples pedido por si só não garante a 

benesse, pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a Constituição 

Federal de 1988 assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub examine, não há 

informação contundente nos autos que demonstre inaptidão para 

amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre registrar que - 
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conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte poderá ser 

intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: ENUNCIADO 

116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro. São Paulo/SP). 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente. Posto isso, DETERMINO a intimação da parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Primavera do 

Leste/MT, 29 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007307-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTELA VALLES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007307-64.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA ESTELA VALLES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - MATO GROSSO 

Vistos, A parte autora não cadastrou o reclamado Washington Alexandre 

Porloniczak da Silva no polo passivo quando da distribuição da ação, o 

que ocasionou a não citação do mesmo. Para sanar o equívoco da parte 

autora, determino à secretaria a devida inclusão e a designação de 

audiência de conciliação, com rapidez, para ser realizada somente entre a 

reclamante e este reclamado, devendo o mesmo ser citado e intimado com 

as advertências legais. PRIMAVERA DO LESTE, 29 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000985-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MECATTI VEIT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON RODRIGUES RAMOS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000985-62.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LEONARDO MECATTI VEIT 

REQUERIDO: JEFFERSON RODRIGUES RAMOS, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, 1. Certifique a secretaria se o Estado de Mato 

Grosso foi citado, porque não tem sua contestação nos autos. Não tendo 

sido, cite-se, conforme já despachado. 2. Vejo que o reclamado Jefferson 

Rodrigues Ramos não foi citado. Ao que parece, nem mesmo mandado ou 

carta de citação foi feita em relação a ele. Assim, designe-se audiência de 

conciliação entre o reclamante e o reclamado Jefferso, com urgência, pois 

o processo é de 2017, e cite-se e intimem-se com as advertências 

pertinentes. O reclamante deve ser intimado pessoalmente, pois está 

assistido pela Defensoria Pública. PRIMAVERA DO LESTE, 26 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012338-24.2010.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA DREMAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON BISOGNIN (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Intimo o advogado da parte requerente 

para manifestar nos autos, no prazo de cinco dias, requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste-MT., 29 de abril de 2020 Divanei 

Pereira da Silva Miranda Gestora Judicioária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002207-60.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA OAB - MT23565/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO JOSE LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002207-60.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: ISAAC SILVA NERY DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: AGUINALDO JOSE LOPES Vistos, Cite-se o 

executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 29 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000396-07.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VENANCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS OAB - MT19044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000396-07.2016.8.11.0037. REQUERENTE: CARLOS VENANCIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

INTIME-SE a Fazenda Pública MUNICIPAL para, querendo, impugnar à 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 535 do CPC. 

Apresentada a impugnação e constatada sua tempestividade, intime-se 

o(a) exequente para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias. Não existindo impugnação ou renunciado o referido prazo, o que 

deverá ser certificado, desde já homologo os cálculos apresentados no 

cumprimento e determino a expedição do precatório ou RPV, nos termos 

do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie o 

levantamento dos valores descriminados. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, inclusive de ofício requisitório à Fazenda 

Pública, conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 

29 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000419-50.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRA RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000419-50.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ALEXSSANDRA RODRIGUES 

DE ARRUDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

INTIME-SE a Fazenda Pública MUNICIPAL para, querendo, impugnar à 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 535 do CPC. 

Apresentada a impugnação e constatada sua tempestividade, intime-se 

o(a) exequente para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias. Não existindo impugnação ou renunciado o referido prazo, o que 

deverá ser certificado, desde já homologo os cálculos apresentados no 

cumprimento e determino a expedição do precatório ou RPV, nos termos 

do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie o 

levantamento dos valores descriminados. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, inclusive de ofício requisitório à Fazenda 

Pública, conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 

29 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. MARIO SONAGLIO - ME (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CARRETO OAB - SP213295 (ADVOGADO(A))

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001503-52.2017.8.11.0037. REQUERENTE: CLAUDIO OLIVEIRA LIMA 

REQUERIDO: D. MARIO SONAGLIO - ME, OMNI FINANCEIRA S/A Visto. Em 

análise dos autos e tendo em vista o pedido das partes, observo que é 

necessária a oitiva das partes e testemunhas, motivo pelo qual delibero: 

DESIGNE-SE audiência de Instrução, que deverá ser dirigida pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 9.099/95). Determino a abertura de prazo 

de 05 dias, para querendo, as requeridas, se manifestarem acerca dos 

documentos apresentados com a impugnação de 8678104 a 8678745. 

Intime-se as partes para comparecerem, cabendo-lhes trazer eventuais 

testemunhas na audiência de instrução, sob pena de preclusão, nos 

termos do artigo 34, da Lei n. 9.099/95. Às providências. Eviner Valério 

Juiz de Direito--

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003858-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCIELY DO CARMO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1003858-64.2019.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 457,94 ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / 

Indisponibilidade de Bens]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: SANTOS & CIA LTDA - ME Endereço: RUA XIRIPA, 

64, CASA, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: NILCIELY DO CARMO DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

ARATICUM, 1092, PRIMAVERA III, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

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

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

resumida, para pagar o valor exequendo em 03(três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:"O 

Exequente era credor do Executado na quantia de R$ 555,00 (quinhentos 

e cinquenta e cinco reais), representada pela nota promissória anexa, 

vencida em 13/03/2017, abatendo-se os valores já pagos pelo Executado 

que corresponde a quantia de R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais), 

remanesceu ainda o valor de R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais) o 

qual atualizado perfaz o valor total de R$ 457,94 (quatrocentos e 

cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), já acrescido de juros 

de mora de 1% a.m, correção monetária pelo índice INPC (IBGE), conforme 

demonstrativo do débito atualizado anexo realizado no site do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios". DECISÃO: "Vistos,Trata-se de 

ação de execução de titulo executivo extrajudicial, em que figura no polo 

ativo SANTOS E CIA LTDA - ME e no polo passivo NILCIELY DO CARMO 

DE OLIVEIRA.Considerando que todas as tentativas de citação/intimação 

do executado tornaram infrutíferas (Ar e Oficial de Justiça), a parte 

exequente requerer a citação pelas vias editalícias em conformidade com 

o enunciado 37 do FONAJE:Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, 

§ 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia 

quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 

653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – XXI Encontro – 

Vitória/ES). Quanto a isto, DEFIRO A CITAÇÃO POR EDITAL. Cite-se o 

executado por Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, no termo do artigo 256 

e seguintes do novo Código de Processo Civil, para pagar o valor 

exequendo em 03(três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do 

CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora 

designar audiência de conciliação.Sendo penhorados bens móveis, o 

encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o credor, 

promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a penhora recair 

sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. 

Intime-se a exequente para que apresente o cálculo do debito atualizado 

da presente ação, no prazo de 10(dez) dias. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 26 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito". 

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

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

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

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

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SANTOS TERUYA LEAL, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 29 de abril de 

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

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006147-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEIA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006147-67.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CLEIDINEIA DOS SANTOS 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Designe-se 

audiência de instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato 

prévio com os Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, 

inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até 

o máximo de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 

34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o 

artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas 

intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data 

designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por 

ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011144-13.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE XAVIER DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011144-13.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: CLAUDETE XAVIER DE 

FREITAS EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por CLAUDETE XAVIER 

FREITAS em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. A parte 

executada manifestou sua concordância em relação ao cálculo 

apresentado pelo exequente. Por esta razão, HOMOLOGO o cálculo/valor 

apresentado que totalizou R$ 4.936,01 (...), sendo R$ 4.487,28 (quatro mil, 

quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte oito centavos) para a 

exequente e R$ 448,73 (quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e 

três centavos) para o advogado Ronaldo Queiroz Garcia, OABMT 

21.052/O. EXPEÇA-SE ofício requisitório diretamente ao ente público, para 

pagamento do valor homologado, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos 

moldes do art. 13, I da Lei nº12153/2009 e art. 535, §3º, II do CPC. 

Comprovado o pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, 

da Lei 12.153/2009), EXPEÇA-SE OS RESPECTIVOS ALVARÁS. Após, 

arquive-se o processo. Decorrido esse prazo sem o pagamento, concluso 

para deliberações. Intime(m)-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010059-89.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON ADORNO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT18241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - MT0018026S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010059-89.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: WASHINGTON ADORNO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de 

cumprimento de sentença proposto por WASHINGTON ADORNO em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO. A parte executada manifestou sua 

concordância em relação ao cálculo apresentado pelo exequente. Por esta 

razão, HOMOLOGO o cálculo/valor apresentado que totalizou R$ 

10.179,29 (...), sendo R$ 8.851,56 (oito mil, oitocentos e cinquenta e um 

reais e cinquenta e seis centavos) para a exequente e R$ 1.327,73 (um 

mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos) para o 

advogado Tiago Alves da Silva, OABMT 18.241/O. EXPEÇA-SE ofício 

requisitório diretamente ao ente público, para pagamento do valor 

homologado, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 13, I da 

Lei nº12153/2009 e art. 535, §3º, II do CPC. Comprovado o pagamento no 

prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), 

EXPEÇA-SE OS RESPECTIVOS ALVARÁS. Após, arquive-se o processo. 

Decorrido esse prazo sem o pagamento, concluso para deliberações. 

Intime(m)-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004758-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIKAELLE MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004758-81.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARISA COMERCIO DE 

AVIAMENTOS LTDA - EPP EXECUTADO: MIKAELLE MARTINS DOS 

SANTOS Vistos, Trata-se da ação de execução de título extrajudicial 

pleiteada por MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA – EPP em face 

de MIKAELLE MARTINS DOS SANTOS. INDEFIRO a expedição de mandado 

de constatação, uma vez que a parte executada foi citada e intimada por 

edital, estando a mesma em local incerto e não sabido. Nos termos do §4º, 

artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo os 

documentos ao autor”. A presente ação de execução está em trâmite 

desde o ano de 2018. Neste período, foram realizadas várias diligências 

para localização de bens da parte executada, em especial, consultas via 

BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido 

esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, 

revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser 

prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. A manutenção de processos de execução 

no escaninho eletrônico das Varas constitui um dos maiores fatores para 
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a sobrecarga das serventias judiciais, desviando parte do trabalho 

burocrático para a investigação de ativos de devedores. Diante do 

exposto, considerando que a parte exequente não indicou objetivamente 

bens à penhora e, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c 

artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

execução/cumprimento de sentença. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do 

Leste/MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002792-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002792-83.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO SILVA DE 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Dispensado o relatório 

na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

pleiteada por CARLOS ALBERTO SILVA DE ARAÚJO em face de BANCO 

BRADESCO S.A Intimada para cumprir as diligências do evento 

n°16290578, a parte requerente deixou transcorrer in albis, o prazo 

assinalado. Posto isto, considerando que a parte demandante não 

demonstrou interesse no prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. 

Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006551-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CRISTINA SEBASTIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006551-55.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANDRESSA CRISTINA 

SEBASTIAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais pleiteada por ANDRESSA CRISTINA SEBASTIÃO em face de 

BANCO BRADESCO S.A. Intimada para cumprir as diligências do evento 

n°21144607, a parte requerente deixou transcorrer in albis, o prazo 

assinalado. Posto isto, considerando que a parte demandante não 

demonstrou interesse no prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. 

Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006394-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIENE MACHADO ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006394-82.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - 

EPP REQUERIDO: GLAUCIENE MACHADO ROCHA Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da 

ação de cobrança pleiteada por ANDRE IUDY MIAKI SCHULA – EPP em 

face de GLAUCIENE MACHADO ROCHA. Apesar de intimada para juntar 

endereço atualizado da parte requerida (id. n°28509520), a parte 

requerente deixou transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, 

considerando que a parte demandante não demonstrou interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do 

art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma 

do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as 

cautelas e anotações necessárias. Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000392-96.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ZILDA MARTINS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Dispensado o relatório 

na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

pleiteada por ZILDA MARTINS DOS SANTOS em face de BANCO 

BRADESCO S.A. Intimada para cumprir as diligências do evento 

n°19836387, a parte requerente deixou transcorrer in albis, o prazo 

assinalado. Posto isto, considerando que a parte demandante não 

demonstrou interesse no prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. 

Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010518-33.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAQ-MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA CHIARELO RIVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010518-33.2011.8.11.0037. EXEQUENTE: MAQ-MOVEIS COMERCIO DE 

MOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: NEUSA CHIARELO RIVA Vistos, 

Trata-se da ação de execução de título extrajudicial pleiteada por MAQ 

MÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -EPP em face de NEUSA 
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CHIARELLO RIVA. Pretende a parte exequente a expedição de certidão de 

dívida para fins de protesto no valor de R$26.862,90(vinte e seis mil, 

oitocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos). É breve relato. 

Decido. Analisando detidamente os autos, consigno que a parte exequente 

foi intimada para indicar objetivamente bens à penhora, no prazo de 

30(trinta) dias e até a respectiva não houve indicação válida. Nos termos 

do §4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo os documentos ao autor”. A presente ação de execução está 

em trâmite desde o ano de 2011. Neste período, foram realizadas várias 

diligências para localização de bens da parte executada, em especial, 

consultas via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, mandados de constatação, 

todas se êxito. Assim, tendo sido esgotadas as diligências oficiais 

possíveis, na falta de bens penhoráveis, revela-se inócuo o 

prosseguimento da execução, que não pode ser prolongada 

indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação infrutífera do 

aparato judicial. A manutenção de processos de execução no escaninho 

eletrônico das Varas constitui um dos maiores fatores para a sobrecarga 

das serventias judiciais, desviando parte do trabalho burocrático para a 

investigação de ativos de devedores. Diante do exposto, considerando 

que a parte exequente não indicou objetivamente bens à penhora e, nos 

termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a execução. Expeça-se 

certidão de dívida no valor de R$26.862,90(vinte e seis mil, oitocentos e 

sessenta e dois reais e noventa centavos), atualizado até 17 de abril de 

2020 (id. n°31351479). Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Após a expedição de certidão 

de dívida e transitada esta em julgado, arquive-se definitivamente os 

autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010394-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE TOLENTINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010394-74.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ALVARO MENEZES 

EXECUTADO: ATAIDE TOLENTINO DA SILVA Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da 

ação de execução e título extrajudicial pleiteada por ALVARO MENEZES 

em face de ATAIDE TOLENTINO DA SILVA. Intimada para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito n°29559128, a parte exequente deixou 

transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, considerando que a 

parte exequente não demonstrou interesse no prosseguimento da 

execução, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC. Analisando detidamente os autos, verifico que houve a 

satisfação parcial do débito exequendo, mediante a penhora eletrônica via 

BacenJud no valor de R$965,46(...), não impugnada pelo executado. 

Diante disso, tendo em vista que valor bloqueado já foi liberado ao credor 

por meio de alvará (id. n°26514496), JULGO EXTINTA a execução, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. 

Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010716-94.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE CAMPOS 52681335000 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010716-94.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: IVONE CAMPOS 52681335000 Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da 

ação de execução de título extrajudicial pleiteada por APP IMPRESSÃO 

DIGITAL LTDA - ME em face de IVONE CAMPOS. Intimada para manifestar 

acerca do prosseguimento do feito n°24378075, a parte exequente deixou 

transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, considerando que a 

parte exequente não demonstrou interesse no prosseguimento da 

execução, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC. Analisando detidamente os autos, verifico que houve a 

satisfação parcial do débito exequendo, mediante a penhora eletrônica via 

BacenJud no valor de R$293,91(...), conforme se verifica da ordem e 

bloqueio em anexo (id. n°20138592). Tendo em vista que valor bloqueado 

não foi impugnado pela parte executada, JULGO EXTINTA a execução, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Intime-se a 

parte exequente para indicar os dados bancários para expedição do 

alvará, no prazo de 10(dez) dias. Após, expeça-se alvará com as 

providências de praxe. Sem custas e honorários advocatícios, na forma 

do art. 55 da Lei 9.099/95. Ultimadas as providências e transitada esta em 

julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Primavera 

do Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011138-74.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE LIMA CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS BUENO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVERALDO NEVES OAB - PR53697 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011138-74.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: VIVIANE LIMA CABRAL 

EXECUTADO: RUBENS BUENO DOS SANTOS Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

cumprimento de sentença. Intimada para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito (Id. 24385990), a parte exequente deixou 

transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, considerando que a 

parte exequente não demonstrou interesse no prosseguimento da 

execução, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e 

anotações necessárias. Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011554-37.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS REZENDE FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011554-37.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: VIVO S.A. EXECUTADO: 

LUCAS REZENDE FARIAS Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença 

pleiteada por VIVO S.A em face de LUCAS REZENDE FARIAS. Intimada 

para indicar objetivamente bens à penhora, a parte exequente deixou 

transcorrer in albis o prazo assinalado. Nos termos do §4º, artigo 53, da 
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Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo os 

documentos ao autor”. Foram realizadas várias diligências para tentativa 

de localização de bens da parte executada, em especial, consultas via 

BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido 

esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, 

revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser 

prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. A manutenção de processos de execução 

no escaninho eletrônico das Varas constitui um dos maiores fatores para 

a sobrecarga das serventias judiciais, desviando parte do trabalho 

burocrático para a investigação de ativos de devedores. Diante do 

exposto, considerando que a parte exequente não indicou objetivamente 

bens à penhora e, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c 

artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

execução. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005014-87.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS Nº. 1005014-87.2019.8.11.0037 REQUERENTE: PAOLA DA SILVA 

CRUZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A. SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por PAOLA DA SILVA CRUZ, em 

face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora sustenta 

sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido ante 

a ausência de contratação. Regularmente citado o requerida apresentou 

contestação, arguindo preliminarmente a ausência de documento 

indispensável e a ausência de consulta de consulta extraída do balcão 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, e no mérito postulou pela 

improcedência a inicial. Inicialmente, passo a analisar as questões 

preliminares arguidas. - Ausência de documento Dispensável Em que pese 

os argumentos expostos, verifico que a inicial foi instruída com todos os 

documentos, razão pela qual afasto a preliminar arguida. Registra-se que 

resta desnecessário que o comprovante de endereço esteja em nome do 

autor, uma vez que não se trata de documento indispensável à propositura 

da inicial. Desta feita, afasto a preliminar arguida. - Ausência de consulta 

extraída do balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Sustenta o 

requerido o indeferimento da inicial, ante a ausência do extrato oficial do 

SPC/SERASA. Não obstante os argumentos expostos pelo requerido, 

verifica-se o autor acostou o extrato SCPC, mostrando a inscrição de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito, que alega ser 

indevido. Desta feita, afasto a preliminar arguida. Superada as questões 

preliminares, passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 201,78 (duzentos e um reais 

e setenta e oito centavos). A requerida, por sua vez, sustenta que o autor 

habilitou a linha telefônica no plano controle e a inadimplência das faturas, 

ocasionou a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a contratação dos pacotes 

de serviços, não acostou nenhum documento que comprove as 

alegações, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Assim, 

cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio jurídico 

firmado entre as partes, tal como gravação do call center, ante a 

possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas alegações 

somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e faturas 

telefônicas, os quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O 

DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO 

APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica 

colacionada e a cópia de FATURAS, não são provas suficientes para 

atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a 

legalidade do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as 

deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato 

ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, 

dispensa prova. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar 

em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, 

às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem 

como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se 

caracterize enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso 

Provido.” (N.U 0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 
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conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar 

a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir 

da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o 

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

de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 28 

de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007102-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMICIA CENTER MODAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FANTONI DE MORAES OAB - MG111371 (ADVOGADO(A))

PABLO ALVES DA SILVA OAB - TO8271 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS Nº. 1007102-35.2018.8.11.0037 REQUERENTE: PRIMICIA CENTER 

MODAS LTDA – EPP REQUERIDO: BANCO BRADESCO SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, formulada por PRIMICIA CENTER MODAS LTDA – EPP, 

em face de BANCO BRADESCO S/A, em que a parte autora sustenta 

sofrimento por dano moral em virtude do protesto realizado pela parte 

requerida. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, passo a 

analise do mérito da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. No 

caso, resta incontroverso inscrição dos dados da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito no valor R$ 3.304,61 (três mil trezentos e 

quatro reais e sessenta e um centavos). A parte autora alega que o débito 

é indevido, uma vez que não possui dívida junto a instituição requerida. 

Embora a parte requerida sustente a legalidade do débito, não acostou 

qualquer documento que comprove a origem do débito, ônus que lhe 

competia e do qual não se desincumbiu. Diante disso, tendo o autor 

alegado a inexistência do débito negativado, constitui-se ônus do 

prestador de serviços demonstrar a regularidade do valor cobrado e a 

prestação do serviço contratado, principalmente por se tratar de prova 

negativa. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. DÉBITO NÃO 

COMPROVADO. DANO COMPROVADO. FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. 

CARÁTER PEDAGÓGICO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. - Quando o 

requerente alega a inexistência de débito que gera a negativação, por se 

tratar de prova de fato negativo, compete ao requerido, pretenso credor, o 

ônus da prova acerca da existência do inadimplemento. - Sofre dano moral 

passível de indenização, a pessoa que tem o seu nome inscrito de forma 

indevida nos bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, diante 

da restrição cadastral impeditiva da contratação de financiamentos. - Os 

danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do 

ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar 

enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, 

tendo em seu vista o seu caráter pedagógico. - Nas obrigações 

provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde o 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), em caso de 

responsabilidade extracontratual.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0261.18.006735-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 

13/03/2020) Desta feita, inexistindo provas de que houve efetivamente 

vínculo jurídico firmado entre as partes, restou comprovada a qualidade de 

indevida da restrição nominal efetuada pela requerida em face da parte 

autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral Tratando-se de pessoa jurídica 

somente se admite indenização por danos morais em caso de ofensa a 

honra objetiva , ou seja o seu bom nome, honorabilidade, reputação e 

crédito, uma vez que pessoa jurídica não é dotada honra subjetiva. Nesse 

sentido, trago a baila os seguintes julgados: “DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURIDICA. DÉBITO 

EQUIVOCADO DA CONTA BANCÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. 

PARTICURIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTENCIA DE NEGATIVAÇÃO 

OU PUBLICIDADE. (...). 2. Toda edificação da teoria acerca da 

possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na 

violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo 

externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e 

credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação À honra objetiva está 

intimamente relacionada à publicidade de informação potencialmente lesiva 

à reputação da pessoa jurídica. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg 

no AREsp 389.410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015). É verdade que a pessoa 

jurídica não tem sentimentos, que são próprios da pessoa física. Mas ela 

guarda alguns direitos subjetivos inseridos na esfera da personalidade 

que merecem proteção, tais como o seu nome e a sua moral. Nesse 

contexto, é certo que uma empresa que ostenta diversos protestos ou 

inscrições do seu nome nos cadastros negativos, certamente enfrenta 

restrições em diversos setores do mercado, por exemplo, a obtenção de 

crédito em instituições financeiras e os negócios jurídicos com outras 

empresas e com o próprio consumidor sendo, portanto, ponderável 

considerar que ela sofre danos morais presumidos, quando o seu nome é 

negativado indevidamente. Em sendo assim, prescindível a demonstração 

do dano. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL 

PESSOA JURÍDICA. PRESUMIDO. É presumível o dano moral decorrente do 

protesto ou inscrição indevida do nome nos cadastros negativos de 

crédito, ainda que a vítima seja pessoa jurídica”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.20.003394-2/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 

11/03/2020) Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a restrição nominal e se há prova da culpa do réu, prescindível ou 

não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Finalmente, 

havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este conseqüência 

exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o nexo de 

causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se 

assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do 

quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de 

moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é 

exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). 

Rui Stoco adverte que se trata, pois de uma estimação prudencial, que não 

dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da alegria, para os 

estados d'alma humana, e que destarte deve ser feita pelo mesmo juiz ou, 

quando muito, por outro jurista, inútil sempre pôr em ação a calculadora do 

economista ou de técnico em contas. (RT 560/66) E acrescenta que, 

segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem 

cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos 

casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu 

patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o 

sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às circunstâncias de cada 

caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, 

nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., p. 675) Caio Mário 

da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a questão do 

equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se cuida de 

dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a 

convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o causador do 

dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela ofensa que 

praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que receberá uma 
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soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido. (in 

“Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, p.97) Portanto, 

busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, representada 

por uma comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em 

que se aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao 

responsável pelo dano causado, com eminente função educativa a fim de 

que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, 

também, o nível social da vítima e o do causador do dano, para que a 

compensação não resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, 

tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias buscadas. 

Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações dos grandes 

mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub 

examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos no valor de R$ 

3.304,61 (três mil trezentos e quatro reais e sessenta e um centavos), 

bem como condenar a parte requerida, BANCO BRADESCO S/A ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. De São José do Rio Claro/MT para 

Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006018-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA KLIMIUK OAB - MT18089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS Nº. 1006018-62.2019.8.11.0037 REQUERENTE: STEFANI PAULA 

VIMERCATI ZENI REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO LTDA SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO, formulada por STEFANI 

PAULA VIMERCATI ZENI, em face de CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA, em que a parte autora sustenta sofrimento 

por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados nos 

órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido ante a 

ausência de contratação. Tratando-se de matéria exclusivamente de 

direito, passo a analise do mérito da demanda, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz respeito à 

integral reparação dos danos morais e materiais a serem apurados. As 

normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e de 

interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 

1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais 

fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das 

partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 36,10 (trinta e seis reais e 

dez centavos). A requerida sustenta que o débito é oriundo da 

contratação efetuada pela autora, medida que a autora entregou seus 

documentos pessoais no ato. Analisando os autos, verifica-se que a 

requerida acostou os documentos pessoais da autora acompanhado do 

cartão de crédito n. 5480 4599 2756 3664, emitido em nome da autora. 

Ocorre que não há qualquer comprovação da contratação do cartão pela 

requerente, tampouco da sua efetiva utilização, já que a ré não acostou 

sequer a fatura do débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito, 

ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Diante disso, tendo o 

autor alegado a inexistência do débito negativado, constitui-se ônus do 

prestador de serviços demonstrar a regularidade do valor cobrado e a 

prestação do serviço contratado, principalmente por se tratar de prova 

negativa. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. DÉBITO NÃO 

COMPROVADO. DANO COMPROVADO. FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. 

CARÁTER PEDAGÓGICO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. - Quando o 

requerente alega a inexistência de débito que gera a negativação, por se 

tratar de prova de fato negativo, compete ao requerido, pretenso credor, o 

ônus da prova acerca da existência do inadimplemento. - Sofre dano moral 

passível de indenização, a pessoa que tem o seu nome inscrito de forma 

indevida nos bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, diante 

da restrição cadastral impeditiva da contratação de financiamentos. - Os 

danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do 

ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar 

enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, 

tendo em seu vista o seu caráter pedagógico. - Nas obrigações 

provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde o 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), em caso de 

responsabilidade extracontratual.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0261.18.006735-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 

13/03/2020) Desta feita, inexistindo provas de que houve efetivamente 

vínculo jurídico firmado entre as partes, restou comprovada a qualidade de 

indevida da restrição nominal efetuada pela requerida em face da parte 

autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 
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pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos no valor de R$ 36,10 

(trinta e seis reais e dez centavos), bem como condenar a parte 

requerida, CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. De São José do 

Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010854-61.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

8010854-61.2016.811.0037. Reclamante: KARLOS EDUARDO 

RODRIGUES. Reclamadas: ESTADO DE GOIÁS. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38, da Lei 

9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 

12.153/2009. Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c. Indenização por Danos Morais proposta por 

KARLOS EDUARDO RODRIGUES em desfavor da ESTADO DE GOIÁS (Id. 

3344662). A parte Reclamada apresentou contestação no Id. 4584788. 

Vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está 
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suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Inversão do Ônus da Prova. 

Diante da alegação de suposta negativação indevida, sendo pleiteada a 

declaração de inexistência de débitos, torna-se necessária inversão do 

ônus da prova em favor da parte Reclamante, nos termo do art. 373, § 1°, 

do Novo Código de Processo Civil, pois incabível exigir prova da negativa 

de fato. Sem preliminares, passo ao exame do Mérito. A parte Reclamante 

pleiteia a declaração da inexistência de débitos, bem como indenização 

por danos morais, em razão da negativação indevida. Argumenta, que 

tomou conhecimento da existência de duas restrições em seu nome, 

realizadas pela Reclamada, uma no valor de R$ 144,60 (…) incluída em 

06/03/2013, e outra de R$ 286,66 (…) incluída em 21/07/2014. Por seu 

turno, a parte Reclamada justificou alegando que os valores cobrados se 

referiam a débitos oriundos de IPVA incidentes sobre o veículo 

HONDA/POP 100, placa NKD-3855, supostamente de propriedade do 

Reclamante. Todavia, não anexou documentos que comprovem o alegado. 

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte Reclamada não 

comprovou a legitimidade dos débitos que foram objetos de negativação, 

pois não juntou nos autos documentos que atestem a existência de 

registro de propriedade do veículo em nome da parte Reclamante. O ônus 

da prova, portanto, era exclusivamente do Estado Reclamado. Em 

consequência, restou caracterizado o dever de indenizar. Nesse ponto, 

imperioso ressaltar que incide a responsabilidade civil objetiva, sendo o 

dano presumido (in re ipsa). Nesse sentido: Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais – 

Negativação indevida – Dano in re ipsa – Dano moral configurado - 

Reparação arbitrada em valor equânime - Manutenção da sentença – 

Recurso improvido. (TJSP - Acórdão Recurso Inominado 

1003703-43.2018.8.26.0566, Relator(a): Des. Flávia de Almeida Montingelli 

Zanferdini, data de julgamento: 25/10/2018, data de publicação: 

25/10/2018, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal) - Grifei. Assim, o débito 

objeto de negativação deve ser declarado inexistente, sendo a 

negativação efetuada de forma ilícita. Por conseguinte, latente a 

ocorrência do dano moral, que deverá ser fixado em atenção aos critérios 

da proporcionalidade e razoabilidade. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para: DECLARAR a inexistência dos 

débitos de R$ 144,60 (…) incluído em 06/03/2013, e de R$ 286,66 (…) 

incluído em 21/07/2014. Em decorrência, DETERMINO a exclusão das 

aludidas negativações. CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC e juros 

de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, 

data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados. 

Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente projeto à 

homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a 

sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. 

Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2020. DIOGO TRINDADE RIBEIRO 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 27 de 

abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002108-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002108-95.2017.8.11.0037. REQUERENTE: DARLEY DA SILVA 

CAMARGO REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu 

o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar - Incapaz 

não pode ser parte Arguiu a requerida a preliminar ao argumento de que o 

autor representa sua filha, menor. Todavia, o autor é o titular do contrato, 

bem como não está representando sua filha, mas sim, distribuído a lide em 

seu nome. Rejeito. Mérito Sustenta a parte autora DARLEY DA SILVA 

CAMARGO que possui contrato com a requerida, tendo sua filha como 

dependente. Diz que “tendo sido diagnosticado pela médica que a filha do 

autor sofre de hiperlordose lombar com protusão abdominal, tendo sido 

indicado pela aludida médica o tratamento para correção postural pelo 

método RPG (Reeducação Postural Global). Assim atendendo a prescrição 

médica o autor procurou no município onde reside fisioterapeuta que fosse 

credenciado pela demandada para realizar o tratamento pelo sistema RPG, 

conforme prescrito pela média. Para sua surpresa, se deparou com a 

situação de que não havia nenhum profissional cadastrado junto a 

requerida na localidade onde reside o autor que dispusesse a desenvolver 

o tratamento pelo RPG. Considerando o fato acima narrado, em que a filha 

do autor necessitava do tratamento, e antes mesmo de realizá-lo este 

buscou junto a reclamada através de sistema Call Center uma orientação 

de como proceder para ser atendido, tendo sido informado que pelo fato 

de não haver profissional cadastrado no local, seria obrigado a suportar 

as despesas do tratamento prescrito pela médica, para depois apresentar 

pedido formal para reembolso dos valores, acompanhado de recibo do 

pagamento do valor do tratamento para que fosse autorizado o reembolso 

do valor pago, mediante crédito na conta corrente indicada pelo titular do 

plano que corresponde ao autor. Com isso, e seguindo as orientações da 

atendente da demandada, o requerente deu inicio ao tratamento, após 

encerrar a primeira fase do tratamento com 10 sessões, deslocou-se até 

a sede da demandada e no dia 11/05/2017 protocolou a solicitação de 

reembolso referente ao tratamento pelo método de RPG, conforme 

protocolo de n.º 3573265 que segue em anexo. Afirma por fim, que teve 

seu pedido negado. A requerida em defesa sustenta que “Entretanto, 

ressalta-se que a Unimed segue e cumpre rigorosamente o que a Agência 

Nacional de Saúde lhe obriga a cobrir, e, no caso, a fisioterapia RPG não é 

procedimento pelo qual a ANS exige cobertura obrigatória. Desta forma, 

não há como impor à Unimed o que a própria legislação não obriga. De 

acordo com sua normatização, não há em seu rol de cobertura obrigatória 

a exigência de cobertura de fisioterapia RPG, conforme se verifica na 

resolução 387/2005 da ANS, bem como nos anexos que acompanham a 

resolução”. Registra-se que deverá ser analisado, in casu, a negativa de 

reembolso tendo em vista a não abrangência pelo plano de saúde de 

tratamento de RPG e não o fato de não ter fisioterapeuta com 

especialidade em RPG na cidade. Ao contrato de adesão de plano de 

saúde é aplicável o art. 47 do CDC, por força da Súmula nº 469 do c. STJ 

e do art. 35-G da Lei n9 9.656/98. Analisando os autos a parte autora 

requereu o tratamento de RPG e apesar de o tratamento ser prescrito pelo 

médico, a requerida negou a cobertura por considerar que tratamento está 

excluído da cobertura prevista no plano de saúde em consonância com a 

legislação de regência. Ocorre que, conforme maçante jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça acerca do tema é abusiva a cláusula 

contratual de exclusão de tratamento prescrito para garantir a saúde ou a 

vida do segurado, pois a operadora do plano de saúde pode estabelecer 

as doenças que seus serviços terão cobertura, mas não pode estipular o 

tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado para tratamento do 

segurado. Ademais, o contrato de prestação de serviços médicos e 

hospitalares acostado aos autos no ID 8121709 e 8121710 em sua 

cláusula 7.3 – Serviços Complementares de diagnóstico e tratamento, 

prevê: “7.3.1 – Somente serão cobertos e autorizados os exames 

complementares de diagnóstico e tratamento desde que, previamente 

autorizados pela CONTRATADA, solicitado por médicos cooperados, com 

previsão expressa no Rol de Procedimentos do CONSU – Resolução n. 

10”. Ainda, o contrato traz expresso, em sua cláusula XI, o extenso rol de 

serviços não cobertos pelo contrato, sendo necessário de se destacar 

que não se encontram, dentre tais exclusões, os serviços de fisioterapia, 

tampouco o de RPG. O Rol de Procedimentos e Eventos da ANS – rol este 

de cobertura mínima obrigatória a ser adotado pelos planos de saúde – 

prevê expressamente a consulta com fisioterapeuta, nas hipóteses de 

segmentação ambulatorial e plano referência. Como visto anteriormente, a 
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Reeducação Postural Global (RPG) nada mais é que uma técnica de 

fisioterapia. Assim, ainda que não prevista expressamente no rol, partindo 

de uma interpretação extensiva, RPG é uma espécie de fisioterapia, 

devendo ser considerada como cobertura obrigatória. Além disso, 

sabe-se que o Rol de Procedimentos e Eventos da ANS não é taxativo, 

mas meramente exemplificativo, incumbindo ao profissional médico 

prescrever o tratamento necessário à patologia enfrentada. Assim, não 

cabe ao plano de saúde negar custeio ao tratamento de RPG. 

Preferencialmente, as operadoras de plano de saúde devem conter redes 

credenciadas que forneçam os serviços aos seus beneficiários. Sobre a 

obrigatoriedade de custeio das sessões de RPG, colaciona-se 

jurisprudência de diversos Tribunais de Justiça, em especial do Egrégio 

Tribunal deste Estado, conforme se vê: D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C 

A RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

NEGATIVA DE COBERTURA -INJUSTIFICÁVEL- RECOMENDAÇÃO MÉDICA 

- RELAÇÃO DE CONSUMO APLICAÇÃO DO CDC- EXCLUSÃO – NÃO 

PREVISÃO EXPRESSA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e 

desprovido. 1. (...) O entendimento do Tribunal de origem está em 

consonância com a orientação do STJ de que não é possível a exclusão 

de tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida 

do paciente (...)."(Agínt no AREsp 963.896/PR, Rei Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017). 

Havendo no instrumento contratual rol expresso dos procedimentos não 

cobertos pelo plano de saúde e não havendo expressa exclusão dos 

serviços de fisioterapia na modalidade RPG, é ilegal a negativa de 

cobertura apresentada pela cooperativa médica. As cláusulas contratuais 

devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. 

Inteligência do artigo 47 do CDC. 2. Verifica-se que a fixação de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) atende as peculiaridades do caso concreto, posto 

que, a ação já se arrasta desde 2.004. Mantida a sentença, na forma do § 

11, do artigo 85,do CPC, majoram-se os honorários, passando-os para R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pelos serviços desempenhados 

pelo advogado depois de exaurimento da prestação jurisdicional em 

primeiro grau de jurisdição”. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO Nº 24456/2018 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL - 

APELANTE(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVADE TRABALHO MÉDICO - 

APELADO(S): ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ SILVA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOMPANHAMENTO 

MÉDICO FISIOTERÁPICO. REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL (RPG). 

LIMITAÇÃO DE SESSÕES PELO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE 

RECONHECIDA PELA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBERTURA 

DEVIDA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO, SEM LIMITES DE 

SESSÕES. CABIMENTO. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DA 

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). DESPROVIMENTO DO RECURSO. I 

– Não merece ser provido o presente agravo de instrumento, porquanto a 

pretensão recursal tendente a limitar o tratamento médico fisioterápico da 

agravada em 15 (quinze) sessões de Reeducação Postural Global (RPG) 

por ano mostra-se abusiva, à luz da Lei Consumerista, pois desvirtua a 

própria a finalidade do plano de saúde. II – Ademais, o juízo a quo seguiu 

orientação sedimentada pela jurisprudência dos tribunais, segundo a qual 

o rol de procedimentos adotado pela ANS tem caráter exemplificativo, 

razão por que, havendo cobertura contratual da doença, o operador do 

plano de saúde não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico 

assistente. III – Os tribunais pátrios, quando muito, objetivando preservar o 

equilíbrio financeiro do operador de saúde e o direito do usuário ao 

tratamento, têm admitido impor a coparticipação no custeio do tratamento. 

Todavia, a decisão impugnada nada decidiu sobre a possibilidade de 

coparticipação e o tema também não consta das razões do recurso. IV – 

Agravo Interno interposto contra a decisão que negou efeito suspensivo 

ao recurso (nº. 0004441-12.2018.8.04.0000) julgado prejudicado. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AM – AI: 

40023455320188040000 AM 4002345-53.2018.8.04.0000, Relator: Ari 

Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 11/02/2019, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2019) PLANO DE SAÚDE. 

COBERTURA. REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL (RPG). Sentença de 

procedência, condenada a ré a custear integralmente as sessões de RPG. 

Integração por rejeição de embargos de declaração, com aplicação da 

multa do artigo 538, parágrafo único, do CPC. Irresignação da ré. 

Provimento parcial. 1. Cobertura de RPG. Ratificação dos termos da 

sentença recorrida (art. 252, RITJSP). Contrato apresentado pela apelada 

em termos distintos do apresentado pela apelante. Interpretação mais 

favorável ao consumidor (art. 47, CPC). Ademais, não comprovação de 

informação adequada, pela apelante, dos termos do contrato por ela 

apresentado. Fisioterapia de cobertura contratual prevista, em até 15 

sessões por mês. Previsão por cláusulas contratuais. Divergência na 

interpretação da caracterização da RPG como fisioterapia. Indicação 

médica de RPG como modalidade de fisioterapia. Irrelevância de o 

tratamento ser feito em ambiente hospitalar ou clínico. Cobertura contratual 

existente. Ademais, exclusão do rol da ANS não expressa. Previsão de 

cobertura de “reeducação e reabilitação traumato-ortopédica (exclui 

técnicas cinesioterápicas específicas)”. Não caracterização de RPG como 

técnica cinesioterápica específica. Ausência de definição que afasta sua 

exclusão sob essa modalidade. Proteção ao consumidor. Expressa 

indicação médica à realização de RPG, como modalidade de fisioterapia. 

Cobertura devida. Inteligência do enunciado 21 da 3ª Câmara de Direito 

Privado, e da súmula 102 do TJ-SP. Não violação ao artigo 5º, inciso 

XXXVI, da Constituição Federal, ao artigo 6º da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro ou ao artigo 422 do Código Civil. Manutenção 

da cobertura. 2. Multa de embargos protelatórios. Não caracterização. 

Sentença que considerou RPG como tratamento hospitalar. Pretensão de 

esclarecimento da apelante-embargante. Alegação de natureza clínica da 

RPG. Embargos que se aproximam de pretensão de alteração do mérito. 

Situação, porém, que não configura embargos protelatórios. Afastamento 

do parágrafo único do artigo 538 do Código de Processo Civil. Sentença 

reformada em parte, apenas quanto à multa de embargos protelatórios. 

Manutenção da condenação sucumbencial. Recurso provido em parte. 

(TJ-SP – APL: 10021492120148260564 SP 1002149-21.2014.8.26.0564, 

Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 24/08/2015, 3ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2015) CONSUMIDOR. 

PLANO DE SAÚDE. REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL. PROCEDIMENTO 

PRESCRITO PELO MÉDICO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PELA 

ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. LIMITAÇÃO DO 

TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos termos do enunciado nº 469 da súmula do 

STJ, aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde. Na espécie, 

revela-se indevida a recusa do plano de saúde em limitar a 15 sessões 

anuais a cobertura do procedimento (Reeducação Postural Global) 

indicado por médico especialista, responsável pelo tratamento da 

enfermidade que acomete o recorrido (discopatia degenerativa). Ao 

contrário do que aduz o recorrente, o rol de procedimentos médicos, 

fixado pela ANS, é meramente exemplificativo, não sendo impeditiva à 

adoção de tratamento diverso. Precedente: Acórdão nº 997449, Relator: 

ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, DJE: 03/03/2017. Não é dado à 

seguradora/operadora escolher a terapia adequada para o segurado, mas 

à equipe médica, cujo conhecimento técnico, aliado ao exame das 

condições específicas do paciente, possibilita a prescrição da melhor 

orientação terapêutica ao caso. Assim sendo, se mostra abusiva a 

limitação contratual imposta à cobertura solicitada. A esse respeito, já 

consignou o c. STJ que: “A existência de cobertura contratual para a 

doença apresentada pelo usuário conduz, necessariamente, ao custeio do 

tratamento proposto pelos médicos especialistas, revelando-se abusiva 

qualquer cláusula limitativa do meio adequado ao restabelecimento da 

saúde e do bem-estar do consumidor. Precedentes. (REsp 1442236/RJ, 

Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 

28/11/2016)”. Por tais motivos, é correta a condenação da recorrente “a 

custear o tratamento contínuo de RPG – Reeducação postural Global.” 

Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente em custas 

processuais. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento dos 

honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões. A 

súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 

9.099/95. (TJ-DF 20160810002662 0000266-35.2016.8.07.0008, Relator: 

EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Data de Julgamento: 25/04/2017, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

02/05/2017 . Pág.: 989-1004) Isto porque, de acordo com o artigo 51, XIII, 

do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as 

cláusulas contratuais que “autorizem o fornecedor a modificar 

unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua 

celebração”. No mais, de acordo com o artigo 47 do mesmo diploma legal, 

“as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável 

ao consumidor”. Não pode a requerida, recusar-se ao fornecimento do 

serviço de fisioterapia na modalidade RPG sob o simplório argumento de 

que tal procedimento não consta do rol de procedimentos da ANS, na 

medida em que tal rol enumera os serviços que devam ser 
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obrigatoriamente cobertos pelos planos de saúde, nada impedindo que 

outros serviços sejam ofertados aos consumidores. Ainda, no caso 

específico dos autos, verifico que, havendo rol expresso dos 

procedimentos excluídos no instrumento contratual firmado pelas partes – 

e, repita-se, sem adentrar na análise da legalidade de tal rol – não pode a 

requerida, unilateralmente, negar-se à cobertura de procedimento 

fisioterápico que não consta da lista de procedimentos não cobertos pelo 

plano. Logo, diante da abusividade do contrato em apreço, descabida a 

exclusão do serviço à parte autora, que deve ter o tratamento coberto 

pelo plano de saúde, nos limites em que solicitados pelo profissional 

médico. Pleiteou a parte autora a restituição do valor pago pelo tratamento 

de RPG na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), conforme recibos 

acostados no ID 8119245. Ainda, alega que em razão de ter que 

comparecer à sede da requerida e Cuiabá/MT por 02 vezes, arcando com 

a despesa de R$500,00 (quinhentos reais) para cada viagem. Quanto ao 

valor pago pelo tratamento de RPG, a parte autora comprovou, mediante 

recibo o referido pagamento, sendo devido o referido pleito, devendo o 

autor ser ressarcido da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). No que 

concerne ao valor das despesas de viagem, a parte autora não 

apresentou nenhum documento comprovando as referidas despesas. 

Registra-se que o dano material deve ser devidamente comprovado, não 

podendo ser presumido, portanto, indevido a restituição de valores 

referente a despesas de viagem no valor total de R$1.000,00. Pleiteou 

ainda a parte autora a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Comprovada que a negativa no reembolso 

de valores referente ao pagamento de tratamento de RPG foi indevida, 

deve a requerida arcar com os danos morais sofridos pelo usuário do 

plano de saúde. A jurisprudência sobre o assunto, como dito, é pacífica e 

remansosa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. COBERTURA. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO. ROL 

DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. NÃO 

TAXATIVO. RESTRIÇÃO ABUSIVA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. O 

Rol de Procedimentos editado pela Agência Nacional de Saúde não é 

taxativo, mas mínimo, pois, o Estado, por força da ordem constitucional, 

não restringe procedimentos e tratamentos médicos, que reduziriam o 

'risco da doença e de outros agravos'. Assim, é nula a cláusula que 

delimita a cobertura do plano de saúde ao 'Rol de Procedimentos' da ANS. 

O valor despendido pelo consumidor com os procedimentos médicos, que 

tiveram sua cobertura negada pelo plano de saúde, em flagrante conduta 

abusiva, deve ser reembolsado em sua integralidade. Se o contrato de 

plano de saúde prevê a cobertura para o tratamento de certa enfermidade, 

ele deve também abranger o custo dos procedimentos inerentes ao 

tratamento de tal doença, mesmo se não constar do rol de procedimentos 

previstos pela ANS, já que não podem ser excluídos os procedimentos 

imprescindíveis para o êxito do tratamento. A negativa de cobertura do 

tratamento médico indicado ao paciente não pode ser considerado mero 

aborrecimento, a negativa de cobertura para quem aderiu a plano de 

saúde importa em tristeza profunda, sensação de impotência e abandono, 

pois o fator econômico estaria imperando em detrimento do direito à vida e 

à saúde. Primeiro recurso parcialmente provido e segunda apelação não 

provida. (TJ-MG; APCV 1.0024.10.258333-3/001; Rel. Des. Nilo Lacerda; 

Julg. 06/03/2013; DJEMG 18/03/2013). A parte autora teve negado o 

pedido de reembolso de tratamento de RPG, ao argumento de que não há 

previsão legal e contratual para o procedimento, experimentando, 

evidentemente, desgaste emocional na busca de solução para o caso, 

pois quem faz plano de saúde, espera, no mínimo, a tranquilidade de ter o 

tratamento adequado no momento angustiante em que se vê acometido de 

algum problema de saúde. Conquanto, em regra, o mero inadimplemento 

contratual não cause dano moral, pode, em circunstâncias excepcionais, 

incutir danos na esfera íntima do ofendido, passíveis de reparação. Esta é 

a hipótese dos autos. Demonstrada a relação de causalidade entre a 

conduta da reclamada e o dano suportado pela parte autora, resta fixar o 

quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa 

minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que 

se vê dos autos, a quantia de R$3.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, e o faço para condenar a requerida a: 1) 

restituir a parte autora o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), pelos danos 

materiais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (26/06/2017) e; 2) pagar para a parte autora a 

importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% 

ao mês a partir da sentença, visto que o dano foi aferido já em valor 

presente. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001992-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZNAYARA VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1001992-89.2017.8.11.0037 Reclamante: Luznayara Viana 

da Silva Reclamada: UNIC Educacional Ltda. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório, com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. 

Antes de enfrentar o mérito da demanda, convém tecer brevíssimas 

considerações acerca do pedido de revelia formulado pela Reclamante (Id. 

nº 22300165). Conforme se extrai do termo de audiência de conciliação 

(Id. nº 21962740), a Conciliadora deste juízo registrou a seguinte 

consideração: “Por esta forma, a contestação deverá ser apresentada em 

5 dias ou ratificada a que já se encontra no processo, em ID nº 14855013, 

sob pena de revelia (...)”. A meu ver, o fato de já ter sido atestado nos 

autos o prévio protocolo da contestação, por si só, torna prescindível a 

necessidade de a Reclamada ter de se pronunciar novamente apenas 

para ratificar a referida manifestação. Nesse sentido, oportuno 

transcrever o que resta disposto no artigo 218, § 4º do CPC: “Art. 218. (...) 

§ 4º Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do 

prazo.”. Com respaldo nos sucintos argumentos acima mencionados, 

considerando a tempestividade da defesa, bem como, a presença da 

Reclamada em audiência conciliatória, INDEFIRO o pedido de decretação 

de revelia formulado pela Reclamante. Do mérito: A Reclamante esclareceu 

na petição inicial que cursava (3º semestre) “CST em Gestão de Recursos 

Humanos” junto à Reclamada, bem como, que desde o começo possuía o 

auxílio do FIES no percentual de 80,14% e, no tocante a diferença do valor 

da mensalidade (correspondente à 19,86%), este seria amortizado por 

meio de uma bolsa que a instituição iria lhe fornecer. A Autora alegou que 

houve um equívoco no momento do aditamento semestral por parte da 

funcionária da Ré, bem como, que está em fase de regularização de um 

débito com a instituição (relacionado à bolsa escolar) e que está sendo 

impedida de continuar a frequentar o seu curso. Com amparo nos 

referidos argumentos, bem como, a fim de regularizar a sua matrícula no 

3º semestre, a Reclamante ingressou com a presente demanda. Em sede 

de contestação, a Reclamada sustentou que a Reclamante está com a sua 

matrícula com status de desistente desde 2016/2 (referente ao curso de 

“CST em Gestão de Recursos Humanos”), bem como, reconheceu que a 

aluna havia contratado o FIES para financiar os seus estudos no 

percentual de 80,14%. No entanto, a instituição Ré alegou que o saldo 

remanescente (ou seja, a diferença de 19,86%) ficaria a cargo da 

Reclamante e ainda, destacou que não foram apresentadas provas 

acerca da mencionada bolsa de estudos. A Reclamada defendeu a 

regularidade da cobrança realizada, bem como, que não praticou nenhum 

ato ilícito, motivo pelo qual, pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

convém alvitrar que, não obstante se trate de um direito básico inerente a 

pessoa do consumidor, a inversão do ônus da prova não pode ser 
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interpretada de forma absoluta, a ponto de eximir a Reclamante da sua 

obrigação de fornecer a este juízo provas mínimas acerca dos fatos 

constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). Nesse 

sentido, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência proveniente do 

TJRO: “Apelação cível. Danos materiais e morais. Mercadoria paga e não 

recebida. Inversão do ônus da prova. Aplicação não automática. Recurso 

desprovido. A benesse prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor (inversão do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, 

devendo ser utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a 

parte-autora de trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que 

tenha condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos 

de existência do fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 

00038103020158220014 RO 0003810-30.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 12/04/2019).”. (Destaquei). Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, considerando todo 

o acervo documental protocolado nos autos, tenho que o direito não milita 

em favor das pretensões inaugurais. Reza o artigo 373, I, do CPC/2015 

que: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito;”. Embora a Reclamante tenha comprovado nos 

autos ser beneficiária do FIES, bem como, que parte de suas 

mensalidades (80,14%) eram custeadas pelo referido programa 

governamental, o mesmo não se pode dizer da famigerada bolsa de 

estudos que, por sua vez, supostamente se prestaria em amortizar o 

saldo residual (19,86%). Da exegese dos documentos que instruíram a 

peça vestibular, verifica-se que não foi apresentada absolutamente 

nenhuma prova de que a Reclamante realmente gozava de qualquer bolsa 

de estudos, o que, por corolário, confere total credibilidade à tese 

defensiva. Oportuno transcrever o que resta disposto na cláusula 6.1 do 

“Contrato de Prestação de Serviços Educacionais” (Id. nº 14855194) 

firmado entre os litigantes: “6.1. CASO O CONTRATANTE VENHA A 

FIRMAR CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (“FIES”) OU 

PROGRAMA EQUIVALENTE, FICARÁ O CONTRATANTE OBRIGADO A 

CUMPRIR AS NORMAS DO REFERIDO PROGRAMA, INCLUSIVE 

EFETUANDO OS ADITAMENTOS PERIÓDICOS NA FORMA 

REGULAMENTAR. CESSANDO OS BENEFÍCIOS DECORRENTES DO 

PROGRAMA OU CASO O FIES FINANCIE MONTANTE INFERIOR AO DA 

MENSALIDADE ESCOLAR PELO CONTRATANTE CONFORME VALOR 

INFORMADO NO PREÂMBULO DESTE CONTRATO, A CONTRATADA 

REALIZARÁ A COBRANÇA DA DIFERENÇA DA MENSALIDADE 

DIRETAMENTE AO CONTRATANTE.”. (Destaquei). Ademais, de suma 

importância fazer menção à cláusula quinta, parágrafo único, do contrato 

firmado pela consumidora junto ao FIES (Id. nº 7974041): “CLÁUSULA 

QUINTA – (...) Parágrafo único – Eventual diferença decorrente do 

percentual de financiamento estabelecido neste contrato e o valor total do 

encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta 

mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A).”. 

(Destaquei). A meu ver, as disposições contratuais supracitadas retiraram 

completamente o alicerce da pretensão inicial, pois, restou devidamente 

demonstrado o pleno conhecimento da Reclamante de que eventual 

diferença (no que se refere ao valor das mensalidades cobradas pela 

instituição de ensino) não financiada pelo FIES haveria de ser suportada 

com seus próprios recurso, o que, inclusive, pode ser facilmente 

observado nos aditamentos colacionados aos autos. Com o protocolo da 

contestação, entendo que cabia à Reclamante ter refutado pontualmente 

todas as considerações e provas apresentadas pela Reclamada, ônus 

este do qual não se desincumbiu, pois, deixou de protocolar a sua 

impugnação nos autos, transmutando a sua inércia em aquiescência tácita 

com toda a tese defensiva. Portanto, com respaldo em toda explanação 

supra, bem como, reitero, não tendo a Reclamante apresentado nenhuma 

prova de que realmente chegou a ser beneficiada por alguma bolsa de 

estudos (ou, eventualmente, que tal benefício lhe foi prometido por algum 

funcionário da IES), entendo que as cobranças efetuadas pela Reclamada, 

bem como, o condicionamento da continuidade da prestação dos serviços 

educacionais ao prévio pagamento das mensalidades inadimplidas (artigo 

5º da Lei nº 9.870/99) refletiram apenas o exercício do seu regular direito 

de credora, não havendo como ser reconhecida falha na prestação dos 

seus serviços (artigo 14, § 3º, II, do CDC) ou ainda, como lhe ser imputada 

a prática de qualquer ato ilícito (artigo 188, I, do Código Civil). Visando 

corroborar toda a sucinta fundamentação registrada neste decisum, 

segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência do TJES: “APELAÇÃO 

CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS – FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – COBRANÇA 

DE VALOR RESIDUAL NÃO ACOBERTADO PELO FIES – POSSIBILIDADE – 

OBRIGAÇÃO DO ALUNO FINANCIADO – PREVISÃO EXPRESSA NO 

CONTRATO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. I – Compete ao Juiz analisar se as provas 

coligidas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, 

podendo indeferir as que forem indiscutivelmente desnecessárias ou 

inúteis para o julgamento. II – Cabe ao aluno beneficiário do FIES arcar com 

a eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e 

aquele financiado pelo FIES. III – Não há responsabilidade civil diante da 

ausência de ilicitude e abusividade. (...) VI – Recurso conhecido e 

improvido. VII – Sentença reformada de ofício. (TJ-ES - APL: 

00153671320158080011, Relator: ELISABETH LORDES, Data de 

Julgamento: 07/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

17/03/2017).”. (Destaquei). Desta feita, não tendo a Reclamante se 

desincumbido de seu ônus probatório (artigo 373, I, do CPC/2015), entendo 

que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão contemplar a 

improcedência da lide. - Do pedido contraposto: Por derradeiro, no que 

concerne ao pedido contraposto apresentado pela Reclamada, entendo 

que o mesmo merece ser acolhido. Dispõe o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 

que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na 

contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta 

Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia.”. (Destaquei). Considerando que a Reclamante não 

apresentou provas de que chegou a honrar as mensalidades devidas à 

instituição de ensino, ou seja, o saldo residual que não é compreendido 

pelo FIES, entendo que assiste à Reclamada o direito de reivindicar o 

crédito que lhe é devido, o qual, segundo consta da defesa e, registra-se, 

não foi devidamente impugnado, é representado pela importância de R$ 

1.724,46 (hum mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis 

centavos). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto formulado na contestação e, conseguintemente, CONDENO a 

Reclamante ao pagamento do valor de R$ 1.724,46 (hum mil, setecentos e 

vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos), o qual haverá de ser 

corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como, com incidência de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir 

da citação (artigo 405 do Código Civil). Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERMA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIONES DE SOUZA FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000368-05.2017.8.11.0037. REQUERENTE: GUILHERMA FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ADIONES DE SOUZA FARIAS Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Mérito A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, 

quando o réu deixa de apresentar contestação (art. 319 do CPC) ou em 

razão da ausência do demandado na audiência à sessão de conciliação 
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ou de instrução e julgamento (art. 20 da Lei nº 9.099/95). "Lei 9.099/95, 

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz." In casu, a parte requerida ADIONES DE SOUZA FARIAS deixou de 

comparecer a audiência de conciliação e não apresentou defesa. Em 

virtude disso, DECRETO a revelia dos requeridos, nos termos do art. 344 

do Código de Processo Civil. Muito embora as provas se destinem ao 

processo, no que dispõe o artigo 355, II, do Código de Processo Civil, é 

faculdade do juiz, analisar a sua suficiência. Em sede de juizados 

especiais, tal prerrogativa se revela ainda mais consciente, eis que o 

passo do artigo 5º da Lei n°. 9.099/95 assim o autoriza. Nesta senda, 

entendimento jurisdicional, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA 

DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR - CERCEAMENTO DO 

DIREITO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - PROVA TESTEMUNHAL - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não 

caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte o julgamento 

antecipado da lide se existentes nos autos elementos probatórios 

suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente 

quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da 

controvérsia. APELO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - Apelação 

Cível nº 102224/2010 - Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 

23-3-2011) (negritei). Com essas considerações, sendo as provas 

anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do art. 335, II, do CPC. Trata-se de ação de reparação de danos 

materiais e morais na qual a parte autora GUILHERMA FERREIRA DA 

SILVA aduz que “em 30/10/2013, contratou com o Requerido a construção 

de uma imóvel para fins residenciais, localizada na Chácara Nossa 

Senhora Aparecida, Zona Rural de Primavera do Leste/MT, de propriedade 

da Autora, ao preço total de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sendo uma 

entrada de R$ 7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais) e o restante 

de R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta reais) a ser pago no 

término da obra, tudo conforme se comprova pelas Cláusulas 1ª e 10ª do 

Contrato de Construção em anexo. Assim, foi firmado o contrato com o 

Réu com o pagamento do valor da entrada - R$7.240,00 (sete mil, 

duzentos e quarenta reais) de acordo com o estipulado na Cláusula 10ª do 

contrato, o que se comprova pelo recibo que segue em anexo. Ocorre que 

mesmo diante do pactuado, com o pagamento de quase todo o valor do 

contrato já no início, o Réu fez tão somente o alicerce da casa e levantou 

cerca de 4 paredes, com 1,5m de altura cada e nada mais!Vale ressaltar 

que, para agilizar o trabalho, a Autora inclusive, construiu, a pedido do 

Réu, um alojamento para ele ficar, já que alegou morar longe da obra, e 

para facilitar e agilizar a prestação de serviços ficaria na chácara da 

Autora até o término do contrato, o que se comprovara no decorrer da 

instrução processual através de testemunhas. Ademais, após receber o 

valor da entrada, no Requerido ainda fez vales no importe de R$ 600,00 

(seiscentos reais) para comprar um computador; depois, outro vale de R$ 

70,00 (setenta reais); e por fim, mais um vale de R$ 110,00 (cento e dez 

reais), totalizando mais R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) de vales, 

além o pagamento da entrada do serviço. Ao todo, o Réu recebeu R$ 

8.020,00 (oito mil e vinte reais), pela obra contratada, de um total de R$ 

9.000,00 (...), e simplesmente sumiu, deixando a Autora “na mão”, sem 

terminar o serviço. Veja que para terminar a obra, a Autora teve que 

contratar outro construtor, desembolsando mais R$ 9.300,00 (nove mil e 

trezentos reais), como se vê pelo recibo em anexo, preço esse cobrado 

pelo Sr. Edmar Alves, para finalizar a obra inacabada, abandonada pelo 

Réu. A obra contratada, conforme descrito na Cláusula 2ª do contrato em 

anexo, deveria ser de 200m2 de área construída, incluindo a construção 

de paredes, cobertura, colocação de vitrôs (janelas) e portas, contra piso 

e reboco interno. E o Requerido não cumpriu com o ajustado, fazendo tão 

somente, como já dito, o alicerce e 4 paredes, correspondente a 10m de 

paredes, e nada mais!! O serviço feito pelo Réu corresponderia, no 

máximo, ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo que recebeu, em 

Outubro/2013, mais que o triplo desse valor (R$ 7.240,00) e depois mais 

outros três vales, que totalizaram um pagamento de R$ 8.020,00 (...) ao 

Réu. De tal modo, o Réu locupletou-se indevidamente de R$ 6.020,00 (seis 

mil e vinte reais), considerando que recebeu adiantado o valor de R$ 

8.020,00 (...), e o serviço que fez para a Autora corresponde a cerca de 

R$ 2.000,00 (...), no máximo. Pleiteia a restituição do valor pago na quantia 

de R$6.020,00, danos materiais referente ao pagamento para construir a 

casa na quantia de R$9.300,00 e danos morais. O requerido não 

compareceu em audiência e não apresentou contestação. Consta nos 

autos contrato de empreitada celebrado entre as partes no ID 4761308, 

recibo do pagamento efetuado ao requerido no valor de R$7.240,00, no ID 

4761032 (página 02). Pleiteia a parte autora a devolução do valor pago na 

quantia de R$6.020,00 para realização do serviço – já deduzido o valor de 

R$2.000,00 referente ao percentual do serviço realizado. Registra-se que 

em que pese a autora afirmar que efetuou o pagamento do valor total de 

R$8.020,00, sendo a entrada no valor de R$7.240,00 conforme recibo nos 

autos e “vales no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais) para comprar 

um computador; depois, outro vale de R$ 70,00 (setenta reais); e por fim, 

mais um vale de R$ 110,00 (cento e dez reais), totalizando mais R$ 780,00 

(setecentos e oitenta reais) de vales”, a autora comprovou nos autos 

somente o pagamento referente à entrada na quantia de R$7.240,00 

conforme recibo de 4761032 (página 02). Ressalto que os demais recibos 

acostados no ID acima mencionado se referem a pagamentos de aluguéis 

no valor de R$1.030,00, todavia, alheios ao objeto e pleito da autora. 

Consigna-se que o dano material deve ser devidamente comprovado, não 

sendo o mesmo presumido. Portanto, tendo a autora comprovado apenas 

o pagamento da quantia de R$7.240,00 e reconhecido que a parte do 

trabalho executado pelo requerido condiz com o valor de R$2.000,00, 

devido a restituição do valor de R$5.240,00 (cinco mil e quarenta reais). 

Pleiteou ainda a parte autora a condenação do requerido ao pagamento de 

dano material no valor de R$9.300,00 (nove mil e trezentos reais) ao 

argumento de que teve que contratar novo profissional para terminar a 

obra. No entanto, a autora já está sendo ressarcida do pagamento que foi 

realizado ao requerido e por ele não cumprido com o contratado, não 

havendo que se falar em pagamento de eventual dano material quanto à 

nova contratação. A requerente pleiteia, por fim, indenização a título de 

danos morais. Ocorre que o mero descumprimento contratual não dá 

ensejo a dano moral e a reclamante não trouxe qualquer evidência de 

abalo psicológico ou a outros atributos da personalidade, pelo que entendo 

indevida essa verba. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar o requerido a restituir à parte 

requerente a quantia de R$5.240,00 (cinco mil e quarenta reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 

1% ao por cento a partir da citação (06/02/2018). Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 28 de 

abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-35.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER RIBEIRO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE POXOREU 

(REQUERIDO)

GERSON DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT12413-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1000032-35.2016.811.0037. Reclamante: VALTER RIBEIRO DOS SANTOS. 

Reclamadas: ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE 

POXORÉU; SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS; e GERSON DE 

OLIVEIRA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38, da Lei 9.099/1995. Breve síntese processual. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c. Indenização 

por Danos Morais proposta por VALTER RIBEIRO DOS SANTOS em 

desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE 

POXORÉU; SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS; e GERSON DE OLIVEIRA 
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(Id. 3680244). Foi concedida a antecipação de tutela para determinar a 

exclusão da negativação objeto desta demanda – Id. 4324703. Audiência 

de conciliação restou infrutífera, conforme Id. 5770344 e Id. 25857201, 

tendo as partes Reclamadas apresentado suas respectivas contestações 

nos Id. 5830422 e Id. 26041800. Impugnada às peças de defesa nos Id. 

5852368 e Id. 2604948, vieram os autos conclusos para julgamento. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente instruído, 

prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o 

antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da 

economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Preliminar e Mérito. Inicialmente, a parte Reclamada 

Segundo Tabelionato de Notas e o tabelião Gerson de Oliveira alegaram 

ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade pela exclusão/baixa dos 

registros negativos seria das respectivas entidades de proteção ao 

crédito que gerenciam seus próprios bancos de dados. Argumentam, que 

compete ao cartório apenas emitir a certidão de cancelamento de protesto 

e enviar informação para os órgãos de proteção quando solicitada, 

inexistindo o dever de proceder baixa das anotações junto a esses 

órgãos. A parte Reclamada Associação dos Mini e Pequenos Produtores 

(credora) também alegou a ilegitimidade, vez que solicitou de imediato o 

cancelamento do protesto assim que tomou conhecimento o adimplemento 

do débito. Pois bem. Quanto a esse ponto, entendo que assiste razão as 

partes Reclamadas, tendo em vista que não compete ao cartório realizar 

baixa de anotações junto aos órgãos de proteção ao crédito. Essas 

entidades são quem gerenciam os cadastros restritivos e, em tese, devem 

responder por eventual manutenção indevida da restrição relativo ao 

débito já adimplido pelo devedor. No entanto, imperioso esclarecer que em 

relação aos protestos, o procedimento se difere um pouco se comparado 

aos registros corriqueiros, pois cabe ao devedor procurar as entidades 

com a respectiva carta de anuência ou de quitação e proceder a baixa da 

anotação. Nesse sentido, a jurisprudência: AÇÃO DE CANCELAMENTO DE 

PROTESTO DE TÍTULO INADIMPLIDO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - 

MANUTENÇÃO DE PROTESTO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA - BAIXA DO 

PROTESTO - ÔNUS DO DEVEDOR - REQUERIMENTO DE CARTA DE 

ANUÊNCIA - INÉRCIA DO RECORRENTE - DANO MORAL AFASTADO. - 

Compete ao devedor que paga a dívida em atraso, dando causa ao 

protesto, providenciar a sua baixa perante o Cartório. Ausente a prova de 

que a parte autora tenha pedido a carta de anuência para baixa do 

protesto, bem como a recusa da ré de lhe fornecer, não há ato ilícito a 

ensejar responsabilidade civil de indenizar. (TJMG - Acórdão Apelação 

Cível 1.0384.17.001004-3/001, Relator(a): Des. Newton Teixeira Carvalho, 

data de julgamento: 14/12/2017, data de publicação: 23/01/2018, 13ª 

Câmara Cível) – Grifei. Por essa razão, decido por analisar diretamente o 

mérito, diante da manifesta improcedência do direito autoral. Na hipótese 

dos autos, a parte Reclamada credora, Associação dos Mini e Pequenos 

Produtores informou o cartório do adimplemento do débito, solicitando o 

cancelamento do protesto, conduta que afasta qualquer discussão quanto 

à sua responsabilidade civil. Em seguida, foi emitida certidão de 

cancelamento do protesto pelo respectivo cartório, tendo o Reclamante a 

posse do referido documento, pois anexado na inicial. Portanto, 

desnecessária carta de anuência ou outro ato de competência das partes 

Reclamadas, afastando, por conseguinte, a responsabilidade cartorária. 

Assim, diante da manutenção de registros perante órgãos restritivos e da 

posse do documento de quitação, bastaria o Reclamante solicitar a baixa 

do registro ou ao menos informar o adimplemento do débito. Não há 

também que se atribuir responsabilidade aos órgãos gestores de 

cadastros restritivos, em princípio, salvo recusa injustificada em proceder 

a baixa após solicitação do devedor, o que não foi comprovado nos autos, 

tendo em vista que, se não informados do adimplemento, não possuíam 

sequer ciência da quitação para proceder a baixa. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais. Sem custas e 

honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente projeto à homologação deste 

juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95 

c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e registrada eletronicamente. 

Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o 

processo, depois das baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 27 de 

abril de 2020. DIOGO TRINDADE RIBEIRO Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005615-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTIMARIA VIEIRA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005615-64.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ANTIMARIA VIEIRA REZENDE 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares Deixo de analisar por se confundirem com o mérito. 

Mérito Aduz a parte autora ANTIMARIA VIEIRA REZENDE que “em 

13/09/2016, efetuou um empréstimo consignado no valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) em 27 parcelas mensais no valor de R$ 429,58 

(quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos) cada cujo 

vencimento da primeira parcela ocorreria somente no dia 05/11/2016 e as 

demais, todo dia 5 de cada mês, consecutivamente, conforme contrato 

anexo. Por se tratar de empréstimo consignado, o pagamento das 

parcelas se dá através de desconto em folha de pagamento da servidora 

no mês do vencimento de cada parcela. Assim, a parcela com vencimento 

no dia 05/11 somente poderia descontada no holerite referente ao mês 11 

por ocasião do fechamento da folha de pagamento do mês em curso pelo 

ente municipal, e consequentemente, repassado para o banco, o que, de 

fato, aconteceu. No entanto, em 28/11/2016, (vide extrato anexo), o 

Requerido efetuou débito no valor de R$ 454,47 (quatrocentos e cinquenta 

e quatro reais e quarenta e sete centavos) com histórico de “Pgto BB 

Consig Em Folha”. Por outro lado, no holerite de novembro/2016, cópia 

anexa, mês em que era para ser efetuado o desconto da primeira parcela 

cujo vencimento se deu no dia 05 desse mês (vide contrato anexo), houve 

o desconto em folha de 2 (duas) parcelas do referido empréstimo 

consignado, no valor de R$ 429,58, cada uma, conforme se demonstra 

com a apresentação do holerite daquele mês onde se observa os 

lançamentos “EMPRÉSTIMO BB MÊS ANTERIOR” e “EMPRÉSTIMO BANCO 

DO BRASIL”. Diante disso, a autora/correntista procurou a agência 

bancária promovendo reclamação acerca do débito indevido ocorrido na 

sua conta corrente e do desconto em duplicidade que ocorreu no seu 

holerite apresentando o respectivo documento e solicitando que a 

instituição bancária efetuasse o estorno do valore debitado, bem como, da 

parcela cobrada indevidamente uma vez que o vencimento da primeira 

parcela se deu no dia mês 11, não existindo parcela vencida do mês 

anterior. Dessa feita, no dia 15/12/2016, o banco procedeu a devolução da 

parcela descontada indevidamente no holerite, conforme extrato bancário 

anexo, lançamento com histórico “Devol Parc Consignado 03895 429,58C”. 

Como se verifica, no mês de novembro/16, a Autora teve descontado de 

seu salário, duas parcelas do empréstimo consignado sendo que após 

comprovação junto ao Banco, este restituiu uma parcela. Se não bastasse 

o abuso do Requerido, no dia 09/06/2017, a autora foi surpreendida com 

um débito em sua conta corrente no valor de R$ 429,58, histórico “Cobr 

Parc Nao Consignad”. Dessa forma, os débitos indevidos na conta da 

autora totalizam a soma de R$ 884,05 (oitocentos e oitenta e quatro reais e 

cinco centavos). SIC. Pleiteia a devolução em dobro descontado 

indevidamente e danos morais. A parte requerida em defesa afirma que 

“Ocorre Exa., que a autora falta com a verdade em suas alegações. Isso 

porque a parte autora efetuou a contratação de empréstimos 

consignados, contudo não houve o repasse das parcelas pela fonte 

pagadora da parte autora ao Banco/Réu, assim as parcelas constaram no 

sistema do Banco do Brasil como inadimplidas, sendo então pagas via 

débito em conta, conforme comprovam documentos anexos, assim o 

Banco/Réu agiu dentro do contratado entre as partes. Não temos acesso 

à folha de pagamento da parte autora para confirmar se houve a 

consignação das citadas parcelas, contudo constam nos sistemas o não 
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repasse dos valores ao Banco/Réu. Ora, Exa., tem-se que, entretanto, 

conforme argüido em preliminar, conforme o contrato firmado, é de 

responsabilidade do ente pagador do autor o desconto na folha de 

pagamento e por consequência realizar o repasse para o Banco”.SIC O 

artigo 341 do CPC dispõe que “Incumbe também ao réu manifestar-se 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se (...)”. Deste 

modo, incumbia à requerida, no momento da apresentação de sua defesa, 

o ônus da impugnação especificada dos fatos. A requerida não impugnou 

os holerites apresentados aos autos e não apresentou nenhum 

documento comprovando o não repasse, conforme alega na defesa ao 

afirmar que “Não temos acesso à folha de pagamento da parte autora para 

confirmar se houve a consignação das citadas parcelas, contudo constam 

nos sistemas o não repasse dos valores ao Banco/Réu”. Grifei Destarte, 

não tendo a requerida ao menos apresentado algum documento acerca do 

registro no sistema do não repasse dos valores, presume-se verdadeira 

as afirmações da parte autora no sentido de que os descontos foram 

realizados de forma indevidas. Registra-se que a parte autora apresentou 

nos autos holerites referente os meses de 10/2016 a 10/2017 em que 

constam em todos os meses o lançamento/desconto do empréstimo 

contratado na quantia de R$429,58. Ressalta-se que no mês 11/2016 

constam 02 descontos referente ao empréstimo com lançamentos 

nominados de empréstimo BB mês anterior e empréstimo Banco do Brasil 

no valor de R$429,58 cada. Ainda, nos extratos apresentados no 

ID10853945 consta desconto realizado em 28/11/2016 no valor de 

R$454,77 (pgto BB consig em folha), a restituição da quantia de R$429,58 

no dia 15/12/2016 (devolução parc consignação) e novamente desconto 

no dia 09/06/2017 no valor de R$429,58 (cob parc não consignada). 

Frisa-se que no contrato apresentado no ID 10853942 consta que a 

contratação se deu em 25/09/2016 no valor total de R$8.221,99 divididos 

em 27 parcelas no valor de R$429,58 cada, com o primeiro vencimento em 

05/11/2016 e o último em 05/01/2019. O banco requerido reconhece em 

defesa que se trata de cobrança de parcela do empréstimo e bem como 

ainda no e-mail acostado aos autos 10853953. Portanto, é incontroverso 

que os descontos realizados pelo Banco do Brasil se referem a cobrança 

da parcela do empréstimo referente ao mês 11/2016 e o seu adimplemento 

em folha de pagamento no mês 11/2016, portanto, sendo indevido os dois 

descontos realizados na conta bancária da parte autora, não havendo que 

se falar em ilegitimidade passiva do banco requerido. A autora pleiteia a 

devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, na quantia 

total de R$976,68. Demonstrado os descontos indevidos, faz jus a parte 

autora ao pleito de devolução do valor descontado na quantia de R$976,68 

(novecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Todavia, 

a devolução dos valores cobrados deve ser feita de forma simples e não 

em dobro, afastada a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código 

de Defesa do Consumidor, uma vez que a sua aplicação depende da 

configuração de má-fé na cobrança pelo prestador dos serviços, o que 

não ocorreu no caso concreto. Pleiteia ainda a parte autora a condenação 

da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. O desconto 

em conta de parcela já paga configura ato ilícito, passível de reparação 

dos danos decorrentes. Em regra, o simples desconto não ensejaria 

indenização por danos morais. Todavia, in casu, verifica-se que o valor 

descontado configura transtornos que ultrapassam o limite dos 

aborrecimentos cotidianos, dando azo à indenização por danos morais. 

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, a jurisprudência 

define alguns critérios a serem observados pelo julgador, entre eles: grau 

de culpa; gravidade do dano; condições econômico-sociais do ofensor e 

do ofendido. No caso dos autos, não há prova de que a parte requerida 

agiu com culpa grave. A repercussão dos fatos na esfera íntima do 

requerente pode ser considerada como moderada. A requerida é uma 

instituição financeira de grande porte. Os valores descontados são 

consideráveis. Feitas as ponderações supra, entendo adequada, para o 

caso, a fixação da indenização de R$4.000,00. Pelo exposto, decido pela 

parcial procedência do pedido, para condenar a requerida a: 1) restituir à 

parte autora os valores indevidamente descontados em sua conta 

corrente, que totaliza a quantia de R$976,68 (novecentos e setenta e seis 

reais e sessenta e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir do desconto, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(07/02/2018) e; 2) pagar à parte requerente a quantia de R$4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (07/02/2018) por se tratar de 

ilícito contratual. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003536-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KERLEY CRISTIANE TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo Nº: 

1003536-44.2019.8.11.0037 Promovente: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME Promovido: KERLEY CRISTIANE TEIXEIRA Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, bem como a revelia do promovido. Desta forma, 

com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

encontra-se devidamente instruído para julgamento. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA , tendo como autor A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA – ME em face de KERLEY CRISTIANE TEIXEIRA, devidamente 

qualificados na exordial. O autor alega ser credor de 01 (uma) nota 

promissória no importe total de R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) a 

qual a requerida teria deixado de adimplir, encontrando-se até então com o 

referido débito pendente de pagamento. É a suma do essencial. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte reclamada, apesar de devidamente citada e 

intimada (vide ID 22153874), não compareceu à audiência de conciliação 

realizada nestes autos, e nem apresentou justificativa plausível. Desta 

forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência do reclamado na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Necessária a aplicação dos efeitos da 

revelia, previsto no artigo 319 do Código de Processo Civil, que 

taxativamente determina: “Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.” Ressalte-se que a contumácia 

da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Almeja a parte reclamante o recebimento da nota promissória (ID 

21131915), conforme título acostado na inicial. Pois bem. No que tange aos 

valores devidos, resta incontroverso nos autos o inadimplemento da parte 

reclamada quanto ao título. E, de outro turno, não havendo prova 

desconstitutiva do direito da parte reclamante, mister se faz o acolhimento 

do pedido inicial. Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I do 

Estatuto Processual Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado 

pelo autor para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 

216,00 (duzentos e dezesseis reais), devidamente atualizados pelo 

IGP-M/FGV, desde a propositura da ação e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação, ambos até o efetivo pagamento. Sem 

custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação da Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito , 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 
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Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004963-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO OLIVEIRA INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO STREIT FONTANA OAB - DF21404 (ADVOGADO(A))

ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA OAB - DF17075 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004963-76.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ALESSANDRO OLIVEIRA 

INACIO REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Alega o Autor que ao tentar efetuar o 

financiamento de um automóvel, tomou conhecimento que haviam duas 

restrições em seu CPF, sendo que junto a Reclamada possuía um débito 

de no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Alega que desconhece tal 

transação e que jamais efetuou nenhum tipo de contrato com Reclamada. 

No ID 23736047, a parte autora menciona que na verdade tratam-se de 

dois débitos não reconhecidos, sendo: R$ 50,00 (cinquenta reais) com 

vencimento para 23/01/2016; b. R$ 50,00 (cinquenta reais) com 

vencimento para 13/12/2016. No ID 25840954, houve audiência de 

conciliação que resultou inexitosa. No ID 26090448, a Reclamada 

apresentou contestação e sustentou que houve negativação para o CPF 

do autor referente ao não pagamento dos meses de 12/2015 e 01/2016. A 

inclusão Serasa é devida, visto que foi realizada após o contrato ser 

cancelado por inadimplência e as mensalidades estarem com vencimento 

superior a 60 dias se com o envio de cartas de cobrança. Ao final pugna 

pela improcedência dos pedidos autoral. Cabia à requerida impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados à contestação, sendo eles: - Proposta 

Contratual (assinada), acompanhada de cópia de documento pessoal 

(CNH) conforme ID 26091018. - Audio de gravação (onde o autor confirma 

seu CPF, e requer solicitação quanto ao seu plano) (ID 26090464). Na 

impugnação (ID 27537801) o autor não rebateu de maneira especifica os 

documentos juntados pela empresa. Tenho que não restaram dúvidas 

quanto à existência da relação jurídica entre as partes e a origem dos 

débitos, sendo a negativação devida. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Assim, diante das circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados na 

contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se que não 

ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Comprovado a relação 

jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, 

ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não impugnou de 

maneira especifica o contrato apresentado. Presentes indícios 

substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são 

devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos 

morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. Destaca-se que se a parte requerida não 

tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação 

apresentada, que ratificam a origem do débito e a responsabilidade da 

parte autora em relação aos débitos decorrente da utilização de cartão, 

certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem 

como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 09% (nove por 

cento), sobre o valor da causa corrigidos à época do pagamento. 

Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que 

NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Decisão sujeita à homologação 

do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes 

da sentença. Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004964-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO OLIVEIRA INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEB DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO PALARO DI PIETRO OAB - DF36421 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1004964-61.2019.8.11.0037 Promovente: ALESSANDRO 

OLIVEIRA INACIO Promovido: CEB DISTRIBUICAO S.A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Mérito Sustenta a parte requerente que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito de maneira indevida pelo valor 

de R$ 326,67 (trezentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), 

pois alega que jamais efetuou nenhum tipo de contrato junto a requerida, 

visto que reside na cidade de Primavera do Leste/MT e não foi possui 

nenhum imóvel no estado do Distrito Federal. A parte reclamada, em sua 

peça de bloqueio, assevera que unidade consumidora situada na QE 40 CJ 

E LT 09 LJ 01 – GUARÁ – DF, foi cadastrada em nome do autor e que não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 190 de 841



foi identificado o pagamento das faturas referente aos meses de maio, 

junho, agosto, setembro e outubro de 2019. Destaco que a empresa 

apenas colacionou em sua contestação telas sistêmicas que não 

comprovam que o Autor tenha contratado os seus serviços. A inversão 

do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destaco que na petição inicial a parte autora nega a 

contratação, e na ausência de comprovação de contratação, presume-se, 

portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante 

para a referida contratação. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Conforme extrato de restrições juntado à petição inicial (ID 

22915925), a parte autora possui outras negativações datadas em 

dezembro de 2016. Outrossim, referente a tais débitos o Autor ajuizou 

ação face a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., sendo 

número do processo 1004963-76.2019.8.11.0037, onde foram 

reconhecidos legítimos os débitos cobrados do Autor, inclusive com 

condenação do reclamante em litigância de má-fé. Quem já é registrado 

como inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição 

do nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao 

crédito. Com esse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) editou a súmula número 385, impedindo pagamento de 

indenização por danos morais àqueles que reclamam na Justiça a 

reparação pela inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro teor da 

referida súmula é o seguinte: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. No 

caso em análise, não é possível presumir que o consumidor tenha 

experimentado com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou 

humilhante, porque a situação não era extraordinária. Pelo exposto, decido 

pela procedência em parte a pretensão formulada na inicial, apenas para 

declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar a 

exclusão da inscrição do nome da parte requerente das entidades de 

restrição ao crédito. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Indefiro a 

gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU 

insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDINHO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000241-96.2019.8.11.0037. REQUERENTE: EDINHO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte requerente que verificou inclusão de seu nome 

no cadastro dos inadimplentes, sem, todavia, ter contratado com a 

reclamada. Liminar deferida. Se defende a parte reclamada aduzindo 

regularidade na contratação dos serviços e culpa exclusiva de terceiro. É 

o breve relato. Decido. I. MÉRITO Aduz a parte autora que teve seu nome 

incluído no cadastro de inadimplentes por dívida não contraída, por sua 

vez, a empresa ré alega que não agiu ilegalmente e que houve 

contratação regular. A parte reclamada não comprovou a legalidade da 

dívida ensejadora da negativação discutida nestes autos. A parte 

reclamada não anexou nos autos nenhum documento que respaldasse a 

negativação questionada. Compulsando o extrato de negativações trazido 

pela própria parte autora no momento do ajuizamento desta ação a parte 

reclamante possuía outra anotação anterior inserida em seu CPF. É 

importante enfatizar que o apontamento negativo mais antigo registrado no 

CPF da parte reclamante foi realizado pela empresa BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO, incluído em 07 de março de 2017, que foi objeto 

de discussão judicial (1000246-21.2019.8.11.0037), no qual foi 

homologado acordo entre as partes, tendo sido pactuada a baixa do 

débito, a exclusão da restrição ao crédito promovida e o pagamento de 

indenização, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). É sabido que a 

inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de 

indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", posto que prescinde 

da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.ta lide, ou 

demonstrou qualquer indício de relação comercial com a parte promovente. 

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade 

de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque 

a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. A alegação de fraude não serve para eximir a empresa ré da 

responsabilidade perante a parte autora, até porque as fornecedoras de 

serviço da natureza da parte reclamada têm o dever contratual de gerir 

com segurança a prestação ofertada e contratada pelos seus clientes. 

Sendo a requerida conhecedora do risco inerente à atividade por ela 

praticada, não pode haver transferência de tal ônus à parte mais 

vulnerável, no caso o demandante. Insta ressaltar que a responsabilidade 

da reclamada como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 

14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. ” Portanto, inequívoco que houve falha na prestação 

do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 

A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos 

danos causados. Sopesando tais orientações e ponderando as 

circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a fixação da 

verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a justa 

proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem 

como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter 

compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão 

indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, 

suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas 

pelo agente causador do dano. II, DISPOSITIVO Ante o exposto, RATIFICO 

a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTES os pedidos da 

exordial com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - 

Determinar a exclusão da negativação discutida nesta demanda; - 

Declarar inexigível as dívidas inerentes à negativação discutida nesta 

demanda; - Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial 

- INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 28 de abril de 2020. Publicado 

e registrado no PJE. Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 
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Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000216-83.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE MOURA ALVES 

REQUERIDO: BANCO PAN SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I, do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte autora que desconhece 

qualquer empréstimo realizado com o Reclamado, todavia, em consulta ao 

extrato de seu benefício perante o INSS, verificou registro de negócio com 

a empresa demandada, em ato contínuo, ajuizou a presente demanda 

realizando depósito judicial do valor não requerido. Liminar deferida. 

Sustenta a parte reclamada preliminar, litigância de má-fé e no mérito que o 

Reclamado não agiu ilegalmente, uma vez que o Reclamante solicitou o 

empréstimo, conforme documentos acostados à defesa. É o breve relato. 

Decido. I. DAS PRELIMINARES Rejeito a preliminar haja vista a inexistência 

de complexidade para a resolução do problema, motivo pelo qual revela-se 

a competência do Juizado Especial. Além disso, os autos contêm 

evidências materiais que serão tratadas na fundamentação do mérito, que 

dispensam a obtenção de outras provas. II. MÉRITO Compulsando os autos 

verifico que a parte demandante informa que nunca solicitou empréstimo, 

na mesma toada, depositou judicialmente o valor que recebeu em sua 

conta bancária sem solicitação. A assinatura no contrato de empréstimo 

juntado é falsificada, o que é possível verificar por simples comparação 

entre os documentos juntados pela parte autora e parte ré. Insta ressaltar 

que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedor de serviços 

é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. ” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados a reclamante. Os 

artigos 186 e 927, ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. ” “Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. ” 

Embora seja possível que tenha ocorrido uma fraude perpetrada por 

terceiro, a responsabilidade quanto ao fato é da parte reclamada ao não 

tomar as cautelas necessárias no momento da contratação, 

certificando-se da identidade de quem contrata consigo. Assim, não há 

que se falar em excludente de ilicitude, sob o argumento de que a fraude 

teria sido procedida por terceiro, eis que, o risco decorrente da atividade 

desempenhada pelo reclamado não pode ser suportado pela parte autora. 

É obrigação da demandada verificar a autenticidade dos documentos que 

lhe foram apresentados para a contratação de serviço, sendo dessas a 

obrigação de adotar todas as cautelas necessárias para evitar que 

terceiro munido de dados pessoais de outrem realize contratação 

fraudulenta. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Saliento, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela 

Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: 

“Dano moral puro - Caracterização - Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e 

nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização. (STJ - 4ª T. - Resp - Rel. Barros Monteiro j. em 18/02/92 - 

RSTJ 34/285)”. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral 

em razão da falha na prestação do serviço pela empresa reclamada. No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. III. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de mérito arguida pelo Reclamado, 

RATIFICO a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil, 

para o fim de: - Determinar a nulidade do contrato de empréstimo; - 

Determinar a cessação dos descontos indevidos nos proventos de 

aposentadoria do Reclamante; - Determinar a expedição imediata de alvará 

em favor da parte Reclamada, no valor depositado pela parte Reclamante 

a título de devolução, a qual deve indicar dados bancários nos autos no 

prazo de 10 dias; - Condenar o Reclamado ao pagamento de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) pelos danos morais sofridos pelo Reclamante, valor este 

que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença. - Condenar o Reclamado ao ressarcimento 

em dobro dos valores cobrados indevidamente, o que equivale a R$ 

2.289,60 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), 

já acrescido do dobro, valor esse que será corrigido monetariamente pelo 

índice INPC, desde o seu desconto, e acrescido de juros de 1%, desde a 

citação válida. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 

e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 28 de abril de 2020. Publicado e registrado no PJE. JAQUELINE DE 

SOUSA ANTUNES GRIPPA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza 

Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 28 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004653-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADECRESCIO PEDRO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRA FAITAO OLIVEIRA SILVA OAB - RJ171719 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1004653-70.2019.8.11.0037 Promovente: ADECRESCIO 

PEDRO DE AGUIAR Promovido: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES 

SA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, 

do CPC. Quanto à aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova Pois 

bem, a jurisprudência que vinha sendo utilizada refutava essa prevalência 
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de tratados diante da lei vigente em defesa do consumidor. Porém, em 

recente decisão o Pretório Excelso STF, em sessão de seu pleno, fixou o 

entendimento de que realmente há prevalência das mencionadas 

convenções quando diante do CDC. Sem ementa publicada, mas o 

julgamento resultou no seguinte: Decisão: O Tribunal, por maioria e nos 

termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso extraordinário, para, 

reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido, em razão 

da prescrição (CPC, art. 269, IV). Vencidos os Ministros Marco Aurélio e 

Celso de Mello. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, por suceder o 

Ministro Teori Zavascki, que votara em assentada anterior. Em seguida o 

Tribunal fixou tese nos seguintes termos: “Nos termos do art. 178 da 

Constituição da República, as normas e os tratados internacionais 

limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de 

passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm 

prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”, vencido o 

Ministro Marco Aurélio. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. 

(STF, ARE 766618 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 

(Processo físico), Plenário, 25.5.2017.) Mérito Narra a parte Autora que 

adquiriu passagem aérea da Reclamada para viagem que partiria de Roma 

com conexão em Lisboa, com conexão em São Paulo e com destino a 

Cuiabá/MT. O trajeto Roma-Lisboa seria operado pelo voo de identificação 

TP 843, com saída às 20:25h do dia 07.06.2019, e o trajeto Lisboa-São 

Paulo seria operado pelo voo de identificação TP 87, com saída às 23:20h 

do mesmo dia e o trajeto São Paulo-Cuiabá seria operado pelo voo de 

identificação G3 1420 com partida às 10:00h do dia seguinte, 08.06.2019. 

Que o voo Roma-Lisboa com 51 (cinquenta e um) minutos de atraso, 

sendo que perdeu o seu voo de conexão. Que a Reclamada providenciou 

a reacomodação em outro voo agora com conexão em Porto, sendo o 

trajeto Lisboa-Porto seria identificado como TP 1926, com partida somente 

às 07:00h do dia 08.06.2019 e o trajeto Porto-São Paulo seria em voo 

identificado como TP 81 com partida às11:30h daquele mesmo dia. Logo, 

considerando os horários de partida do voo original e daquele realizado, 

foi acarretado à Autora um atraso de viagem de mais de 07 (sete) horas. 

Ao final pleiteia por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). No ID 25528174, a Reclamada em sua peça de bloqueio mencionou 

atraso este ocorrido por circunstâncias alheias as vontades da Ré, 

referido acontecimento em nada impactou na chegada ao destino final, 

pretendido pelo Autor. Que houve atraso ínfimo. Ao final pugna pela 

improcedência dos pedidos autoral. Não houve apresentação de 

impugnação à contestação conforme certidão ID 26442991. Pois bem. Pela 

análise inicial dos autos é possível verificar o seguinte: O voo contratado 

pela parte Autora: Roma, com conexão em Lisboa - com conexão em São 

Paulo e com destino a Cuiabá/MT. - O trajeto Roma-Lisboa seria operado 

pelo voo de identificação TP 843, com saída às 20:25h do dia 07.06.2019, - 

O trajeto Lisboa-São Paulo seria operado pelo voo de identificação TP 87, 

com saída às 23:20h do mesmo dia - O trajeto São Paulo-Cuiabá seria 

operado pelo voo de identificação G3 1420 com partida às 10:00h do dia 

seguinte, 08.06.2019. Todavia com o atraso de 51 (cinquenta e um 

minutos) no voo Roma-Lisboa – fez com que a Autora fosse realocada em 

outro voo e para outro destino (Porto) com partida para São Paulo as 

11h30min do dia 08/06/2019 (sendo que o voo original seria Lisboa-São 

Paulo seria com saída às 23h20min do dia 07/06/2019) - restando da 

seguinte maneira: - O trajeto Lisboa-Porto seria identificado como TP 1926, 

com partida somente às 07:00h do dia 08.06.2019 - O trajeto Porto-São 

Paulo seria em voo identificado como TP 81 com partida às 11:30h daquele 

mesmo dia - Sendo que o voo com destino a Cuiabá não foi reagendado. 

Sobre atrasos e cancelamentos de voo a Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso já firmou entendimento de que é não configura danos morais 

o atraso de até 04 (quatro) horas, vejamos: EMENTA RECURSO 

INOMINADO. ATRASO DE VOO. 02 (DUAS) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. O atraso 

de voo de duas horas para a chegada ao destino final, por si só, não 

configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, 

sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. Alegação 

da recorrente de que o voo atrasou cinco (05) horas que não foi 

comprovada. Recurso não provido. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 244189420158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

17/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016). Grifei. No caso dos autos, o 

destino final da parte era Cuiabá/MT, sendo que a própria informou em sua 

petição que o “O voo com destino à Cuiabá, não fora reagendado”. A parte 

Autora não comprovou nos autos que todo o imbróglio ocasionado com a 

troca voos, fez com chegasse ao seu destino final com atraso 

considerável. Neste sentido: EMENTA - RECURSO INOMINADO. ATRASO 

DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. O atraso de voo 

de menos de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, não 

configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, 

sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 

Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 115091720158110002/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 

19/10/2016) (grifei). Não há qualquer demonstração de ocorrência de 

danos morais à parte reclamante, razão pela qual sua pretensão merece 

ser indeferida, mormente em razão da ausência de provas do fato 

principal alegado, qual seja, de que o atraso para chegar ao seu destino 

final, tenha-lhe causado prejuízo moral. Inexistem motivos que justifiquem o 

alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o 

direito da parte Reclamante a indenização por danos morais e materiais. 

Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para 

deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito
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Processo Número: 1007506-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007506-52.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LARISSA SOUZA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de ação de indenização por danos 

materiais e morais promovida por LARISSA SOUZA em face de 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. Em sede de contestação, o Reclamado alegou preliminares de 

falta de condições da ação e de ilegitimidade passiva. No mérito, requereu 

fossem os pedidos julgados totalmente improcedentes. A Reclamante 

impugnou à contestação se insurgindo contra as preliminares e refutando 

as questões de mérito arguidas pela parte Reclamada, reiterando o pedido 

de procedência da demanda. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. É o breve relato. Decido. I. DAS PRELIMINARES: No tocante à 

preliminar de carência de ação por falta de condição da ação, essa não 

deve prevalecer, vez que desprovida de sustentação jurídico-processual. 

Sobre a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Reclamado, 

entendo ser ele o possuidor de capacidade processual para figurar 

solitariamente nas ações de ressarcimento de danos decorrentes do furto 

de peças em veículos que estavam sob sua custódia. Portanto, rejeito as 
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preliminares arguidas pelo Reclamado. Passo ao exame do mérito. II. DO 

MÉRITO: Afirma a parte autora que é proprietária de uma motocicleta 

Honda CG 125 FAN ES 2010/2010, de cor preta, Placa NUF3729, 

RENAVAM 00244994951, Chassi 9C2JC4120AR131840. Relata que no dia 

03/09/2019 sofreu um acidente de trânsito, ocasião em que sua 

motocicleta foi recolhida ao pátio da 40ª CIRETRAN, por falta de 

licenciamento. Em 16/10/2019, a autora foi restituir a motocicleta, quando 

averiguou que o tanque de combustível havia sido substituído por outro 

item de cor diferente da original e que apresentava diversos danos 

aparentes. Conforme certificou o Agente de Serviço de Trânsito, no 

despacho de constatação anexo à exordial, a chave de ignição da 

motocicleta entrava na fechadura, contudo não abria o tanque. Ainda, 

esse consignou que o tanque de combustível apresentava avarias. Em 

razão disto, a Reclamante necessitou substituir o tanque de combustível 

trocado por uma peça original, razão pela qual teve gastos no montante de 

R$ 796,45 (setecentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco 

centavos), conforme orçamento, em ID nº. 27611632, página 16. Da 

análise do caso em comento, entendo que a Administração Pública tem o 

dever de guarda dos bens particulares sob sua custódia. Sabe-se que a 

responsabilidade civil da Administração Pública é disciplinada pelo artigo 

37, § 6°, da Constituição Federal, que disciplina a teoria do risco 

administrativo. Via de regra, responde o Estado objetivamente, pelos 

danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros. Vale 

dizer, se um agente público, em serviço, causar um dano a terceiro, e se 

este não foi o causador exclusivo do evento danoso, o Estado deve 

responder independentemente de culpa, Nessa seara, o artigo 43, do 

Código Civil, dispõe que: “As pessoas jurídicas de direito público interno 

são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa 

qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra 

os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou do|o”. Sob 

tal conjuntura, existindo nexo de causalidade entre o fato e o dano 

ocorrido, resta caracterizada a responsabilidade civil da Administração, a 

quem competia, para eximir-se da obrigação de indenizar, comprovar, se 

fosse o caso, a existência de culpa exclusiva de terceiro, o que não o fez. 

Com efeito, competia à Autarquia a guarda e custódia do bem apreendido 

e recolhido ao seu pátio, restando comprovada a omissão e negligência do 

dever de cuidado, bem como a ocorrência de danos materiais suportados 

pela Reclamante. Nesse sentido, encontra-se pacificada a jurisprudência 

do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Veja-se: Recurso Inominado nº.: 

0001096-04.2015.8.11.0047 Origem: Vara da Fazenda Pública de Pontes e 

Lacerda Recorrente(s): DETRAN Recorrido(s): MARCOS ROGERIO DE 

SOUZA Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do 

Julgamento: 09/03/2020 EMENTA APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – 

MOTOCICLETA APREENDIDA – FURTO DE PEÇAS EM PÁTIO DO DETRAN – 

DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – 

DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. O DETRAN responde pelos danos decorrentes 

do furto de peças e avarias causadas em veículos que estão sob sua 

guarda, nos termos do art. 37, § 6° da CF. O montante fixado a título de 

indenização por danos materiais deve servir para reparação do dano e 

repressão da conduta ilícita, devendo ser mantida. No entanto, quanto ao 

dano moral, ausente demonstração de que a mesma tenha sofrido alguma 

lesão ou que tenha sido submetido à situação constrangedora. RECURSO 

C O N H E C I D O  E  P A R C I A L M E N T E  P R O V I D O .  ( N . U 

0001096-04.2015.8.11.0047, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2020, 

Publicado no DJE 12/03/2020). No caso sub judice, restou devidamente 

comprovada a omissão da Administração Publica ao permitir que a 

motocicleta sob sua guarda/custódia tivesse seu tanque original 

substituído por outro danificado, estando escancarada a falha no dever de 

guarda do veículo, A conduta antijurídica do ente estatal, consubstanciada 

na omissão do dever legal de guarda do bem recolhido naquele local ficou 

evidenciada, uma vez que a falta de vigilância e de local apropriado foram 

causas determinantes para a ocorrência do evento danoso. No mais, a 

parte Reclamada não logrou êxito em provar a ocorrência de qualquer fato 

capaz de eximir a responsabilidade que Ihe deve ser imposta, conforme já 

explanado em linhas pretéritas. Quanto ao dano moral, ausente 

demonstração de que a Reclamante sofreu alguma lesão ou que tenha 

sido submetida à situação constrangedora. Também nesse sentido 

entende o TJMT, conforme ementa adiante: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – 

MOTOCICLETA APREENDIDA NO PÁTIO DO DETRAN – PEÇAS FURTADAS 

– IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DO DANO MORAL – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos 

ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à 

dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar 

uma ação compensatória dessa natureza, que não restou comprovado 

nos autos. (Ap. 137425/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 19/07/2017). Portanto, entendo 

incabível a condenação por danos morais. Em que pese a Reclamante 

alegue ter sofrido diversos transtornos em decorrência do acontecido, 

entendendo não ter passado de mero aborrecimento não indenizável. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos da Reclamante, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, para condenar o Reclamado ao pagamento dos danos materiais 

suportados pela Reclamante, no valor de R$ 796,45 (setecentos e noventa 

e seis reais e quarenta e cinco centavos), os quais deverão ser 

acrescidos de correção monetária, desde a data da constatação das 

avarias, qual seja, 16/10/2019, e de juros de 1%, a partir da citação válida, 

não havendo que se falar em qualquer indenização a título de danos 

morais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste/MT para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. Jaqueline de Sousa 

Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste/MT, 28 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002457-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIA DALLOCA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002457-64.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OLIMPIA DALLOCA - ME 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Mérito 

Afirma a parte requerente OLIMPIA DALLOCA - ME que “tem um comércio 

denominado MERCADO SORRISO, e no dia 29/01/2018, às 10:00hs houve 

uma queda brusca de energia motivo pelo qual estragou 1 (um) Expositor 

de congelados com especificações na nota fiscal em anexo, de inopino. 

Além do estrago do expositor de frios, também houve a perda da 

mercadoria no valor de R$ 2732,74 (Dois mil setecentos e trinta e dois 

reais e setenta e quatro centavos) bem como o lucro cessante no valor de 

R$ 1096.93 (Um mil e noventa e seis reais e noventa e três centavos). Há 

de relatar que a Requerida em nenhum momento avisou os moradores e 

nem ao comercio local de que haveria manutenção nesse referido dia no 

bairro, o que fica claro é que houve uma falha na rede de energia 

ocasionando o perdimento do compressor 1x1/4 – 220V R 4C4A 

(conforme relatório técnico em anexo). Sem resposta da requerida para o 

conserto do bem após várias ligações, a Requerente vem por intermédio 

da via judiciária buscar a reparação dos prejuízos materiais, bem como a 

reparação dos lucros cessantes causados pela Requerida no que tange a 

inércia e o descaso em prestar um serviço falho. Pleiteia o pagamento a 

titulo de danos materiais nas quantias de R$2.200,00 e R$ 2732,74 e de 

lucros cessantes no valor de R$1096.93. Em defesa, a requerida sustenta 

que “de acordo com o sistema da Ré, NÃO CONSTA NENHUMA 
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INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA 

DATAALEGADA PELA PARTE AUTORA NA EXORDIAL(29/01/2018), e se, 

mesmo se houvesse tal interrupção, esta seria em virtude de causo 

fortuito e de força maior. Verifica-se nos documentos anexados, em 

atenção ao registro de ocorrência, a comprovação dos fatos trazidos pela 

Requerida, aliás consta somente no dia 17/01/2018 uma interrupção 

oriunda de cabos que se encontravam entrelaçados e que prontamente foi 

normalizada pela Concessionária”. SIC, Afirma ainda que a parte autora 

não comprova os danos alegados. Conquanto o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, ela não tem caráter 

absoluto. Negando a empresa reclamada a existência oscilação/queda de 

energia na UC da parte reclamante, não cabe inversão do ônus da prova, 

porque não se pode exigir da ré a produção de prova negativa. Ademais, 

é ônus da parte autora apresentar provas do fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, I, do CPC). A parte autora, em que pese alegar que a 

queima dos aparelhos se deu em decorrência da queda de energia, não 

carreou aos autos documento apto a demonstrar, ainda que de forma 

indiciária, os fatos alegados. Registra-se ainda que embora afirme que 

cansou de esperar por uma resposta da requerida, não apresenta aos 

autos, sequer um número de protocolo, cópia de solicitação de reembolso 

junto à empresa requerida ou qualquer outro documento que comprove 

que, efetivamente, buscou o ressarcimento junto à ré. Ainda, quanto à 

necessidade de abertura de processo de administrativo de reembolso, 

uma vez que, instaurado o procedimento administrativo, é oportunizando à 

requerida a possibilidade de analisar o equipamento e a instalação elétrica 

da residência, a fim de comprovar a causa da queima do mencionado 

aparelho, conforme determina os artigos 204 em seu parágrafo primeiro, 

205 e 206 da Resolução 414/2010 da ANEEL: Art. 204. O consumidor tem 

até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano 

elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, 

devendo fornecer, no mínimo, os seguintes elementos: (...) § 1o A 

solicitação de ressarcimento pode ser efetuada por meio de atendimento 

telefônico, diretamente nos postos de atendimento presencial, via internet 

ou outros canais de comunicação disponibilizados pela distribuidora. § 2o 

Para cada solicitação de ressarcimento de dano elétrico, a distribuidora 

deve abrir um processo específico, observando-se o disposto no § 3º do 

art. 145. Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve 

investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os 

registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos 

dispostos no Módulo 9 do PRODIST. (Redação dada pela REN ANEEL 499, 

de 03.07.2012) Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do 

equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para 

oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (Redação 

dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012). Ademais, quanto à 

necessidade de análise do aparelho e da rede elétrica para o 

ressarcimento dos danos materiais tendo em vista a existência de 

requisitos quanto à tensão: Art. 203. As disposições deste Capítulo se 

aplicam, exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a 

equipamento instalado na unidade consumidora atendida em tensão igual 

ou inferior a 2,3 kV. In casu, a parte autora sequer comprova que solicitou 

providencias junto à requerida, contrariando o art. 204, incisos I a IV da 

resolução supramencionada: Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) 

dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no 

equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo 

fornecer, no mínimo, os seguintes elementos: I – data e horário prováveis 

da ocorrência do dano; II – informações que demonstrem que o solicitante 

é o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal; III – relato 

do problema apresentado pelo equipamento elétrico; e IV – descrição e 

características gerais do equipamento danificado, tais como marca e 

modelo; (...) Por fim, em que pese a parte autora alegar que o técnico 

atestou a queima do aparelho em decorrência da queda de energia, não 

carreou aos autos documento APTO a demonstrar, ainda que de forma 

indiciária, os fatos alegados, uma vez que o documento de ID 12852232 

não possui o registro do profissional que assinou o laudo técnico, 

portanto, não consta nos autos laudo pericial emitido por profissional 

habilitado comprovando que a queima do produto foi em decorrência da 

alegada oscilação de energia. Cumpria à parte reclamante trazer aos 

autos laudo técnico, firmado por profissional habilitado, comprovando as 

alegações postas na inicial. Registra-se que a prova testemunhal não 

supre a ausência de laudo técnico, firmado por profissional registrado no 

CREA. Registra-se que a requerida apresenta relatório de interrupção, 

cujo documento não foi impugnado pela autora, uma vez que não 

apresentou impugnação. Não comprovando a parte autora o nexo causal 

acerca da suposta queda de energia e a queima do balcão expositor de 

congelados e não tendo realizado procedimento administrativo a fim de 

apurar a causa, oportunizando à requerida a sua verificação, conforme 

determina a ANAEEL, não é possível, afirmar, com certeza a causa do 

dano alegado. Portanto, não há nos autos nenhum indício de que o defeito 

tenha ocorrido por culpa da reclamada, não podendo imputar-lhe a 

responsabilidade pelos prejuízos narrados na inicial. Acerca do assunto, 

segue entendimento da Turma Recursal deste Estado: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

CONSUMIDOR. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE AVARIA EM 

ELETRODOMÉSTICO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE 

LAUDO TÉCNICO OU QUALQUER OUTRA PROVA A COMPROVAR A 

EXISTÊNCIA DE DANO NO AR CONDICIONADO DO CONSUMIDOR, ASSIM 

COMO SE O MESMO FOI PRODUZIDO PELA SUPOSTA FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALARDEADA NA EXORDIAL. ÔNUS DO 

CONSUMIDOR. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a 

Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os 

fundamentos da decisão hostilizada. 2. . Consoante remansosa 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples 

afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o 

deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi 

recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 

320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação 

da AJG deferida em favor da consumidora. 3. Tratando-se de parte que 

litiga amparada sob os benefícios da justiça gratuita (Evento 45), não há 

se falar em deserção. 4. O conjunto probatório trazido pela Recorrente é 

incapaz de comprovar os fatos alegados na inicial. A despeito da inversão 

do ônus da prova, a teor do art. 6.º, VIII do CDC, cabia à consumidora 

trazer elementos capazes de corroborar com as suas alegações, ainda 

que minimamente. 5. Entretanto, a Recorrente não juntou qualquer 

documento capaz de comprovar a existência da alegada avaria no seu 

aparelho de ar condicionado, tampouco documentos que indicassem a 

oscilação de energia como fato gerador do dano. 6. Não se desincumbindo 

a Recorrente de comprovar o nexo causal entre o dano sofrido e o 

alegado defeito na prestação de serviço por parte da concessionária 

Recorrida, não há se falar em obrigação de indenizar. 7. Desobediência ao 

disposto no art. 373, inciso I do CPC. 8. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 9. 

Recurso conhec ido e  improv ido.  Recurso Inominado : 

0018756-49.2015.811.0002 - Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL JARDIM 

GLÓRIA - Recorrente: ZENAIDE LOPES NOVAES SILVA - Recorrida: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Juíza 

Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA - Data do Julgamento: 

07/06/2016 Ainda nesse sentido, confira-se os julgados: PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR 

SEGURADORA ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE 

CAUSOU DANO EM EQUIPAMENTO INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA 

PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS 

FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 

333, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Para caracterizar a responsabilidade da ré pelo evento danoso, 

ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do 

nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. 

E não tendo sido comprovado que o dano no equipamento da empresa 

segurada teve como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é 

responsável a ré, nos moldes estabelecidos no art. 333, I, do CPC, de rigor 

a improcedência da ação. Sentença confirmada. (TJ-SP - APL: 

1306773720088260100 SP 0130677-37.2008.8.26.0100, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 29/11/2011, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 01/12/2011) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA 

ELÉTRICA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANO EM EQUIPAMENTO - 

OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA AUSÊNCIA DE PROVAS - ART. 333, I, DO 

CPC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 

Para caracterizar a responsabilidade da ré pelo evento danoso, ainda que 

na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de 

causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. Não 

tendo sido comprovado que o dano no equipamento do autor teve como 

causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, nos moldes 

estabelecidos no art. 333, I, do CPC, de rigor a improcedência da ação. 
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(TJ-SP - APL: 4038726120098260577 SP 0403872-61.2009.8.26.0577, 

Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 09/10/2012, 31ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2012) Registra-se ainda que as 

notas fiscais dos produtos (ID 12852246) que a parte autora alega ter 

sofrido prejuízo em decorrência do balcão expositor são datadas de 

15/01/2018 no valor de R$770,10 referente a aproximadamente 64kg de 

carnes; 19/01/2018 no valor de R$801,02 referente a aproximadamente 

90kg de carne e de 26/01/2018 no valor de R$1.141,62 referente a 107kg 

de carne, portanto, se tratando de 02 notas com datas anteriores a 14 e 

10 dias anteriores à suposta queda de energia (29/01/2018), a parte 

autora também sequer comprova que a quantidade constante nas notas 

ainda estavam disponíveis para venda e no balcão expositor queimado. Da 

mesma forma, o pleito pela indenização por danos materiais e lucros 

cessantes não é cabível porquanto, como exposto acima, não restou 

comprovado qualquer ato danoso praticado pela empresa reclamada. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial. Decisão sujeita à homologação do Douto 

Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes 

da sentença. Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005473-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE LUIZA DE SOUZA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005473-89.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JUCILENE LUIZA DE SOUZA 

MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Síntese dos 

fatos Trata-se de ação declaratória por inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Relatou a parte autora que ficou surpresa 

com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção ao crédito, 

alegou desconhecer o débito. Nos pedidos, requereu a declaração da 

inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por 

danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na inicial e pugnou 

pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. Fundamentos 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Alegou a parte ré a 

suposta violação do artigo 320 do CPC, nesse passo oportuno salientar 

que documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles 

cuja ausência impede o julgamento do mérito da demanda, não se 

confundindo com documentos indispensáveis á vitória do autor, e, no 

caso, a parte autora todos os documentos pertinentes para o deslinde da 

causa, portanto rejeito a preliminar. Em que pese a alegação de 

incompetência deste Juizado, este argumento não se sustenta, já que a 

parte autora, nos termos do artigo 4º, inciso, I, da lei 9.099/95, poderá 

propor a demanda no local onde a ré exerça suas atividades profissionais 

ou econômicas, ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório, além do que a parte autora trouxe aos autos declaração de 

residência em conformidade com a Lei nº 7.115/83, em obediência às 

legislações citadas afasto a preliminar arguida. Verifica-se que a parte ré 

arguiu ausência de interesse de agir da parte autora, nesse passo 

oportuno salientar que é predominante na jurisprudência que não é 

necessário o esgotamento das instâncias administrativas para que se leve 

a questão para a tutela fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a 

inteligência do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, in 

verbis: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito.”. No caso em tela, presentes os pressupostos e as 

condições da ação, ainda que a autora não tivesse efetivado o pedido na 

esfera administrativa, isto não poderia levar ao reconhecimento da falta de 

interesse de agir, nem, tampouco, no indeferimento da inicial, sendo assim 

rejeito a preliminar suscitada. Mérito Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, 

constata-se que não foi provada a legitimidade da inscrição, já que não há 

nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à legítima existência do 

débito. As telas sistêmicas não provam a relação jurídica e a legítima 

existência do débito. Nesse teor: "O print de tela sistêmica colacionada 

não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual 

entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da 

efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato 

gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), 

a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito. (…) (TJMT, N.U 0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no 

DJE 18/12/2019)”. Compete a ré apresentar cópia do contrato, 

devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da 

parte autora, ou considerando eventual hipótese de oferta de serviços 

através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de 

gravação. Pelo exposto, verifica-se que a parte ré não conseguiu se 

desincumbir do ônus probatório, pois a esta compete provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, é incumbência 

da empresa responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada 

do nome da parte autora das empresas de restrição ao crédito é medida 

que se impõe. Dessa forma, reconheço a existência do dano moral, pois a 

parte ré compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles 

que com ela contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a 

contratação dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco 

inerente à atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse 

procedimentos de conferência de dados e documentos mais rigorosos. 

Portanto, manifesta a inscrição indevida é cabível a reparação por danos 

morais, destaco, ainda, que a reparação por danos morais, incide a 

responsabilidade objetiva a qual independe a aferição de dolo ou culpa. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. A indevida 

inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao 

crédito configura dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento 

ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e 

boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção 

fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No 

mesmo trilhar o parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem.”. Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero 

acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor 

ou sofrimento, eventuais mudanças no estado de alma do lesado 

decorrente do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas 

efeitos ou resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, 

leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, 

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

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 
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nosso). Em sintonia com as razões apresentadas, não acolho o pedido 

contraposto. Fundamentação apresentada passo a opinar. 3. Dispositivo 

Ante o exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito discutido nesta ação (R$ 

126,55 - cento e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos); 2) 

determinar que a parte ré efetue o cancelamento das restrições impostas 

no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré 

a reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 

1%, ao mês, ambos contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido 

e ganhou expressão monetária em valor já atualizado. 4) conceder à parte 

autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Opino pela 

improcedência do pedido contraposto. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição. Remeto os autos ao Excelentíssimo Juiz Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004196-38.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA TELLES LUCHESE (REQUERENTE)

LEONE LUCHESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT7719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1004196-38.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIA TELLES LUCHESE, 

LEONE LUCHESE REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., MAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME, 

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP PROJETO DE SENTENÇA 

Relatório. Noticiaram as partes Reclamantes, em síntese, que contratam 

pacote de turismo para efetuarem uma viagem de Cuiabá a Cancun-ME 

(com conexões em Brasília e Miami), que a partida estava marcada para o 

dia 01/04/2019 às 8h10min, no entanto, alguns dias antes, os autores 

foram comunicados que deveriam adiantar o voo de Cuiabá a Brasília para 

o dia 31/03/2019 às 8h10min, pois o voo do dia 01/04/2019 teria sido 

cancelado. Em razão disso, buscam os danos materiais decorrentes de 

pernoite em Brasília, custos com deslocamento e danos morais. As 

Reclamadas sustentaram sua ilegitimidade passiva, alegaram que atuaram 

como intermediadoras e se opuseram aos pedidos. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar de ilegitimidade passiva. 

No caso, merece acolhimento a preliminar arguida. Visto que, no caso em 

tela, houve apenas intermediação na aquisição da compra das passagens, 

não houve venda de pacote turismo pelas empresas rés, nesses casos 

não há responsabilidade solidária das empresas rés com a companhia 

aérea (Avianca), pois o contrato de intermediação limita-se ao negócio da 

venda dos bilhetes. (id. Num. 22189500 - Pág. 1 - contrato). Isso porque, 

não há como imputar responsabilidade objetiva e solidária à empresa 

intermediária, que não possui qualquer ingerência no evento referente ao 

cancelamento dos voos que ocorreu de forma unilateral pela companhia 

aérea, o que acarreta a ilegitimidade passiva da agência de turismo. Esse 

entendimento foi firmado pelo STJ: “1. A jurisprudência deste Tribunal 

admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na 

comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado 

pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, 

circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento 

do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente 

de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no 

REsp n. 1453920/CE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 9/12/2014, DJe 15/12/2014.)”. No mesmo 

trilhar: “Entretanto, esta Corte Superior firmou entendimento de que as 

agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos 

serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens 

aéreas. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a 

responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na 

comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado 

pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, 

circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento 

do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente 

de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no 

REsp n. 1453920/CE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 9/12/2014, DJe 15/12/2014.) CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. 

INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. 

CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA 

DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. No pleito em 

questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e 

venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, 

como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, 

também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa 

TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época 

marcada, não efetuando, assim, os vôos programados. 2. Não se 

tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de 

viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem 

contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de 

serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram 

regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão 

de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. 

Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de 

viagens, ora recorrente. 3. Recurso conhecido e provido. (REsp n. 

758.184/RR, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, 

julgado em 26/9/2006, DJ 6/11/2006, p. 332.) Com efeito, não existindo 

defeito na prestação do serviço da recorrente venda de passagens 

aéreas e não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento 

do contrato de transporte aéreo, fica evidenciada a sua ilegitimidade para 

figurar no polo passivo da ação de reparação de danos movida pelos 

recorridos, devendo ser restabelecida, nesse ponto, a sentença, inclusive 

quanto aos ônus de sucumbência. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e 

DOU PROVIMENTO ao recurso especial para restabelecer a sentença 

quanto à ilegitimidade passiva ad causam da recorrente. Publique-se e 

intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2018. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA Relator (STJ - AREsp: 1352367 SP 2018/0218090-8, 

Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 

18/09/2018).”. A Turma Recursal de Mato Grosso seguiu o entendimento: E 

M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - 

ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Admite-se a responsabilidade 

solidária das agências de turismos apenas na comercialização de pacotes 

de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi 

exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a 

preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. 2- Recurso 

conhecido e provido. (N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) Verifica-se que os bilhetes 

aéreos foram devidamente adquiridos e disponibilizados aos 

consumidores, logo o serviço foi prestado de forma regular, pois o 

cancelamento e adiantamento não ocorreu por ato da empresa 

intermediadora, e sim pela companhia aérea que é responsável pelo êxito 
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do contrato de transporte. Dessa forma, reconheço a ilegitimidade passiva 

das empresas Reclamadas para figurarem no polo passivo da presente 

demanda. Dispositivo. Ante o exposto, OPINO pelo acolhimento da 

preliminar de ilegitimidade passiva, para declarar que as partes Requeridas 

são partes ilegítimas para figurar no polo passiva da presente demanda. 

Em decorrência extingue-se o feito sem resolução de mérito nos termos do 

artigo 485, VI, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição. Remeto os autos ao Excelentíssimo Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tathyane G. Da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004131-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI TEREZINHA SECHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA SOARES DIAS OAB - MT27105/O (ADVOGADO(A))

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - MT21217/O-O 

(ADVOGADO(A))

NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA OAB - MT20215/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004131-43.2019.8.11.0037 Reclamante: Sirlei Terezinha 

Sechi Reclamada: BV Financeira S/A. – Crédito, Financiamento e 

Investimento SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. A 

Reclamante esclareceu na petição inicial que, em fevereiro/2018, a fim de 

possibilitar a compra de um veículo “FIAT SIENA ESSENC”, contratou um 

financiamento junto à Reclamada, bem como, assumiu a responsabilidade 

de promover o pagamento de 36 parcelas no valor de R$ 615,00 

(totalizando uma dívida de R$ 22.140,00). A Autora relatou que, em 

14/05/2019, a sua nora intermediou uma negociação junto à financeira Ré, 

bem como, para fins de quitação do contrato, restou avençado o 

pagamento da importância de R$ 7.000,00. A Postulante alegou que, 

apesar de ter promovido a quitação do acordo (pagamento este realizado 

em 15/05/2019), não só vem sofrendo cobranças por parte da Reclamada, 

como também, o seu nome se encontra no rol de negativados e ainda, o 

bem (objeto do financiamento) continua alienado em favor da financeira, 

impossibilitando a concretização de eventual venda para terceiros. Por 

entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos 

de ordem moral e material, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, como matéria preliminar, a 

Reclamada impugnou o valor atribuído à causa e, no tocante ao mérito, 

sustentou que desconhece o título apresentado pelo Autor, pois, não 

trabalha com o Banco Santander. Ademais, a instituição Ré esclareceu 

que a agência e conta informadas no boleto não lhe pertencem, bem como, 

que segundo consta do comprovante de quitação apresentado pela 

Autora, figura como beneficiária a empresa “PAGSEGURO INTERNET S/A”, 

sendo possível verificar que houve fraude no boleto. A Demandada 

defendeu não ter praticado nenhum ato ilícito, bem como, que não pode 

ser responsabilizada por uma fraude ocasionada por culpa de terceiro, 

motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais a serem 

indenizados e ainda não há de se falar em devolução de valores. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, tenho que subsiste um obstáculo 

intransponível que impede este juízo de enfrentar o mérito da lide. 

Consoante pode ser facilmente visualizado nos pedidos elencados na 

peça vestibular, a Reclamante almeja não só o ressarcimento (em dobro) 

da importância que entende lhe estar sendo cobrada de forma indevida 

(R$ 24.319,60), como também, a condenação da financeira Ré ao 

pagamento de uma verba indenizatória a título de danos morais (R$ 

39.920,00). A meu ver, a Reclamante respeitou os preceitos do artigo 292, 

VI, do CPC/2015, pois, ao atribuir à causa o expressivo valor de R$ 

64.239,60 (sessenta e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e 

sessenta centavos), demonstrou ter promovido a somatória de todos os 

montantes correspondentes aos seus pedidos. No entanto, ao que tudo 

indica, aparentemente a Postulante não se atentou que os processos que 

tramitam sob a égide do procedimento sumaríssimo são àqueles 

considerados como sendo de “menor complexidade” e, registra-se, um 

dos fatores determinantes para o reconhecimento de tal característica é 

justamente o valor atribuído à causa. Reza o artigo 3º, I, da Lei nº 9.099/95 

que: “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I – as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes 

o salário mínimo; ”. (Destaquei). Portanto, considerando que o valor 

atribuído à demanda pela Reclamante (R$ 64.239,60) supera 

consideravelmente o limite expressamente estabelecido pela Lei de 

Regência dos Juizados Especiais (o qual, à época da propositura da lide, 

era representado pelo valor de R$ 39.920,00), entendo que outro caminho 

não há a ser trilhado, senão reconhecer, ex officio, a incompetência deste 

juízo para a apreciação do feito. Não se pode olvidar que, em sede de 

impugnação, a Reclamante ainda postulou para que o valor da causa 

fosse “atualizado” para R$ 66.578,28 (sessenta e seis mil, quinhentos e 

setenta e oito reais e vinte e oito centavos), ou seja, não houve renúncia 

ao crédito excedente ao limite estabelecido pela Lei nº 9.099/95. A fim de 

corroborar toda a sucinta exposição exarada no presente decisum, 

seguem abaixo, por analogia, alguns posicionamentos jurisprudenciais: 

“RECURSO INOMINADO. ACÃO INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO 

JUÍZO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme dispõe o artigo 3º, inciso 

I da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial cível tem competência para 

julgamento das causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o 

salário mínimo. Ação proposta pelos requerentes, com pretensão total de 

R$ 91.855,50 (noventa e um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e 

cinquenta centavos), que excede o limite de alçada desta Justiça 

Especializada. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 146712320158110001/2016, 

Turma Recursal Única de MT, Relator: Dr. Nelson Dorigatti, Julgado em 

21/10/2016).”. (Destaquei). “RECURSOS INOMINADOS. RESCISÃO DOS 

CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DO FINANCIAMENTO 

IMOBILIÁRIO FIRMADOS COM A CONTRUTORA E A INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA, RESPECTIVAMENTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PEDIDOS 

DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL E DO 

FINANCIAMENTO A TERCEIRO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. VALOR DA CAUSA QUE SUPERA O PATAMAR PREVISTO NOS 

JUIZADOS ESPECIAIS PROVEITO ECONOMICO PRETENDIDO 

CONSIDERADOS OS PEDIDOS QUE SUPERA O LIMITE PREVISTO NO ART. 

3º, I, DA LEI 9.099/95. INCOMPETÊNCIA DO JEC RECONHECIDA. EXTINÇÃO 

DO FEITO DETERMINADA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71007706823 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data 

de Julgamento: 24/05/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2019).”. (Destaquei). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, com supedâneo nos artigos 3º, I c/c 51, II, 

ambos da Lei nº 9.099/95, DECLARO a incompetência deste juízo para 

processar e julgar o feito e, consequentemente, JULGO O PROCESSO 

EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, REVOGO a decisão 

interlocutória vinculada ao Id. nº 22372403. Por fim, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011293-09.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERNANDES VARELA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

8011293-09.2015.811.0037 Reclamante: FERNANDO FERNANDES 

VARELA Reclamada: BANCO DO BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c. Indenização por Danos Morais c/c. Pedido de 

Tutela Antecipada proposta por FERNANDO FERNANDES VARELA em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (Id. 3578924). Foi concedida tutela 

antecipada para determinar a exclusão do nome do Reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito – Id. 3578933, bem como tutela 

complementar determinando a suspensão de qualquer medida restritiva de 

propriedade e toda e qualquer medida de cobrança (Id. 3578985). Na 

mesma decisão, foi decretada a revelia da parte Reclamada, em razão de 

sua ausência injustificada na audiência de conciliação, embora 

devidamente citada e intimada. Apesar da revelia, foi apresentada 

contestação no Id. 3579031. Sem impugnação, vieram os autos conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente instruído, 

prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o 

antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da 

economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Relação de Consumo. O caso em apreço retrata nítida 

relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) na Súmula 297. Inversão do Ônus da Prova. Diante da 

alegação de suposta negativação indevida, sendo pleiteada a declaração 

de inexistência de débitos, torna-se necessária inversão do ônus da 

prova em favor da parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, pois incabível exigir prova da negativa de fato. 

Preliminares. A parte Reclamada alega inépcia da inicial, argumentando 

que os fatos não conduzem à conclusão lógica do pedido, assim como 

pede o reconhecimento da ilegitimidade das partes. Todavia, pela análise 

dos fatos e fundamentos vindicados nos autos, entendo presentes as 

condições da ação e os pressupostos necessários para o 

prosseguimento da ação. Por essas razões, afasto as preliminares 

levantadas. Passo ao exame do Mérito. A parte Reclamante pleiteia a 

declaração da inexistência de débitos, bem como indenização por danos 

morais, em razão da negativação indevida. Aduz, que em julho/2013 havia 

firmado contrato de financiamento habitacional com a parte Reclamada, 

garantido com alienação fiduciária. Relata, que um ano e meio depois ficou 

desempregado, conforme termo de rescisão de contrato de trabalho (Id. 

3578895), sendo que, por esse motivo, fazia jus ao direito previsto na 

cláusula 18ª do contrato, a qual garantia o pagamento das parcelas 

mensais pelo Fundo Garantidor durante o período de desemprego (Id. 

3578916). Para tanto, requereu em março/2015 a concessão do benefício 

perante a instituição financeira reclamada. No entanto, a parte Reclamada 

se manteve inerte e não apreciou o pedido, sendo que ainda passou a 

cobrar do Reclamante as parcelas de abril/2015 e as subsequentes que 

se foram vencendo, culminando com o vencimento antecipado do contrato 

e negativação de seu nome nos órgãos restritivos. Por seu turno, a parte 

Reclamada sustenta, em apertada síntese, a legitimidade dos débitos 

cobrados, assim como a inexistência de dano moral. Pois bem. Da análise 

dos autos, verifico que a parte Reclamante, à época dos fatos, fazia jus 

ao benefício de cobertura pelo Fundo Garantidor, conforme previsto 

contratualmente, haja vista que preenchia todos os requisitos exigidos. 

Ademais, realizou o pedido para concessão do benefício, sendo que não 

foi apreciado por exclusiva culpa da Reclamada. Assim, considerando que 

a parte Reclamante já tinha direito adquirido à época do ocorrido, a 

manifestação da entidade teria caráter meramente declaratório e 

produziria efeitos retroativos à data da solicitação. Isso implica concluir, 

que se a decisão administrativa ocorresse meses depois, o benefício 

retroagiria para alcançar as parcelas vencidas. Portanto, inexistiria débito 

em seu nome. De um outro lado, importante anotar que a parte Reclamada 

tinha ciência da existência do pedido de concessão do benefício, porém, 

ainda assim continuou realizando atos de cobranças, vindo a negativar o 

nome do Reclamante sem qualquer prudência e bom senso. Desta feita, 

entendo caracterizada falha na prestação dos serviços, devendo incidir a 

responsabilidade civil objetiva, sendo que, nas hipóteses de negativação 

indevida, restou sedimentado na jurisprudência que o dano prescinde de 

prova, pois é presumido, isto é, advém do próprio fato (in re ipsa). Nesse 

sentido: Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de 

indenização por danos morais – Negativação indevida – Dano in re ipsa – 

Dano moral configurado - Reparação arbitrada em valor equânime - 

Manutenção da sentença – Recurso improvido. (TJSP - Acórdão Recurso 

Inominado 1003703-43.2018.8.26.0566, Relator(a): Des. Flávia de Almeida 

Montingelli Zanferdini, data de julgamento: 25/10/2018, data de publicação: 

25/10/2018, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal). (Grifei). Por essas 

razões, o débito objeto de negativação deve ser declarado inexistente, 

sendo a negativação efetuada de forma ilícita. Por conseguinte, latente a 

ocorrência do dano moral, que deverá ser fixado em atenção aos critérios 

da proporcionalidade-razoabilidade. Descumprimento da Liminar No Id. 

13855061, a parte Reclamante informou o descumprimento da decisão 

liminar proferida no Id. Id. 3578985, fazendo juntar mensagens de 

cobranças enviadas via SMS, datadas de 03, 16 e 30 de maio. Ainda, no 

Id. 4497132, foi informado outro descumprimento, agora mediante envio de 

notificação extrajudicial, fato que se repetiu outra vez no Id. 3730649. Na 

decisão liminar, o magistrado determinou a suspensão de qualquer ato de 

cobrança ou medida restritiva de propriedade, sob pena de multa fixada no 

valor de R$ 1.000,00 (...) para cada ato de descumprimento, limitada à R$ 

10.000,00 (...). Como observado nos documentos juntados, verifico que a 

parte Reclamada realizou cinco atos de descumprimento, o que perfaz o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de multa. DISPOSITIVO. Ante 

o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para: DECLARAR a 

inexistência do débito no valor de R$ 99.687,04 (...), objeto de negativação 

em 16/05/2015, DETERMINANDO-SE sua exclusão dos cadastros de 

proteção ao crédito, pelo que ratifico a decisão liminar. Em consequência, 

DETERMINO que a parte Reclamada realize adequação do contrato para 

cobrar as parcelas relativas ao período abril/2015 até abril/2016 somente 

no final do contrato, de forma parcelada e sem acréscimo de encargos. A 

partir de abril/2016, por força da decisão liminar, a parte Reclamada 

deveria passar a emitir os boletos mensais para adimplemento. Caso não 

cumprido, essas parcelas anteriores à sentença deverão também ser 

cobradas ao final, devendo a Reclamada passar imediatamente a fornecer 

os boletos para pagamento das parcelas futuras. CONDENAR a parte 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), os quais deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC e aplicados juros de 1% a.m., ambos 

incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi 

aferido e quantificado em valor já atualizado. CONDENAR a parte 

Reclamada ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), nos termos da decisão liminar. Sem custas e honorários 

advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto 

o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos 

legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a 

sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. 

Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001962-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL TRISTAO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1001962-83.2019.811.0037. Reclamante: MAXWELL TRISTAO LEITE. 

Reclamadas: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38, 

da Lei 9.099/1995 c/c. artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 

12.153/2009. Breve síntese processual. Trata-se de Ação Indenizatória 

por Danos Materiais e Morais proposta por MAXWELL TRISTAO LEITE em 

desfavor de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (Id. 19264002). Foi 

apresentada contestação no Id. 20473324. Impugnada no Id. 20753921, 

vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está 

suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar. Preliminarmente, a 

parte Reclamada alegou ilegitimidade ativa, em razão da não comprovação 

pelo Autor da propriedade do veículo. No entanto, verifico que, apesar de 

não juntar o documento do veículo, a parte Reclamante foi quem suportou 

os danos do evento, conforme nota fiscal emitida em seu nome e demais 

provas. Por essa razão, afasto a preliminar levantada. Passo ao exame do 

Mérito. A parte Reclamante pretende obter indenização pelos danos 

morais e materiais sofridos em razão da omissão do Município quanto à 

conservação e manutenção das vias públicas e do sistema de drenagem 

das águas da chuva. Relata, que foi surpreendido com a via alagada 

quando trafegava, sendo que o veículo que conduzia acabou ficando 

preso no alagamento. O referido automóvel foi invadido pela água, razão 

pela qual teve que socorrer a família com ajuda de populares. O veículo 

acabou sofrendo avarias, conforme nota fiscal. O Município alega que não 

existiu responsabilidade estatal, diante da existência de força maior. 

Ademais, sustentou a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, 

argumentando que o Autor poderia ter escolhido outra via para trafegar, 

porém decidiu seguir ciente das condições adversas. Pois bem. De início, 

importante frisar que a responsabilidade civil por omissão do ente estatal 

se fundamenta na teoria subjetiva, conforme entendimento consolidado no 

Supremo Tribunal Federal, a saber: “(…) tratando-se de ato omissivo do 

poder público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que 

exige dolo ou culpa, numa de suas três vertentes, negligência, imperícia ou 

imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que 

pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a faute du 

service dos franceses” (RE 179.147/ SP) – Grifei. Nesse sentido, pondera 

a Suprema Corte que a culpa não precisa ser individualizada, bastando 

que seja atribuída à falha na prestação dos serviços públicos de forma 

genérica. Celso Antônio Bandeira de Mello, dissertando a respeito do tema, 

deixa expresso que “o Estado só responde por omissões quando deveria 

atuar e não atuou - vale dizer: quando descumpre o dever legal de agir. 

Em uma palavra: quando se comporta ilicitamente ao abster-se.” E 

continua: “A responsabilidade por omissão é responsabilidade por 

comportamento ilícito. E é responsabilidade subjetiva, porquanto supõe 

dolo ou culpa em suas modalidades de negligência, imperícia ou 

imprudência, embora possa tratar-se de uma culpa não individualizável na 

pessoa de tal ou qual funcionário, mas atribuída ao serviço estatal 

genericamente. É a culpa anônima ou faute de service dos franceses, 

entre nós traduzida por ‘falta de serviço’”. Portanto, com supedâneo na 

responsabilidade subjetiva do estado pela omissão, devemos analisar a 

existência da falta de serviço, nexo causal e ocorrência do dano, para 

fins de caracterização do dever de reparar. Com relação à falha na 

prestação do serviço público, a reportagem trazida nos autos pelo Autor 

informa que o problema com alagamentos na região perdura por anos 

(cerca de 20 anos), sendo que já foi alvo de reclamações dos munícipes, 

assim como reportagens e demais cobranças por soluções. Nota-se, que 

apesar das tentativas de resolver a situação, fato é que continuou a 

ocorrer inundações, o que demonstra, no mínimo, deficiência do poder 

público municipal na resolução em definitivo do problema. Como 

consequência, a parte Reclamante foi vítima do evento em mais um 

episódio que ganhou repercussão na mídia, sendo o veículo que conduzia 

invadido pela água da chuva. Do fato, resultaram prejuízos materiais 

devidamente comprovados, conforme nota fiscal emitida em nome do 

Autor. No que se refere ao dano moral, a jurisprudência vem admitindo: 

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Demanda voltada 

à indenização por danos materiais e morais decorrentes da omissão do 

Poder Público na manutenção de serviços públicos de canalização de 

águas pluviais no centro da cidade de São Carlos, o que resultou em 

enxurrada e alagamento, ocorridos em outubro de 2013, que atingiram 

estabelecimento comercial e causaram prejuízo de produtos e 

equipamentos tecnológicos – Imputação da responsabilidade ao ente 

público que passa pela perquirição dos pressupostos do nexo de 

causalidade, do dano e, ainda, do dever legal de atuação do Estado (faute 

de service), - Adoção da teoria da responsabilidade subjetiva (…) DANO 

MORAL – Dano que se presume, ou seja, existe in re ipsa – O sofrimento 

vivenciado pelo autor desborda das raias do mero aborrecimento ou 

dissabor cotidiano – Fixação da indenização pelos prejuízos morais em R$ 

3.000,00 ( t rês  mi l  rea is)  (TJSP -  Acórdão Apelação 

1009905-41.2015.8.26.0566, Relator(a): Des. Marcos Pimentel Tamassia, 

data de julgamento: 03/07/2018, data de publicação: 03/07/2018, 1ª 

Câmara de Direito Público) – Grifei. Correção Monetária e Juros Imperioso 

ressaltar a decisão do STF acerca do tema, pois sedimentou entendimento 

no sentido de se aplicar às relações jurídicas não-tributárias o fator de 

correção IPCA-E, bem como juros de 0,5% a.m., de acordo com o art. 1°-F, 

a Lei n° 9494/97, a saber: Tema 810 - Validade da correção monetária e 

dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à 

Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (RE 870947). Determinou, ainda, que o 

valor da condenação deve ser: (iii) atualizado monetariamente segundo o 

IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios 

segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para: 

a) CONDENAR o Município de Primavera do Leste ao pagamento de 

indenização por danos materiais no valor de R$ 3.399,00 (…), acrescidos 

de correção monetária pelo índice IPCA-E, incidente a partir do efetivo 

prejuízo, que considero a data da emissão da nota fiscal (13/11/2018), 

bem como juros de mora de 0,5% a.m., incidente a partir da citação 

(22/04/2019). b) CONDENAR o Município de Primavera do Leste ao 

pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 

(…), acrescidos de correção monetária pelo índice IPCA-E e juros de mora 

de 0,5% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, 

data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados. 

Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente projeto à 

homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a 

sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. 

Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2020. DIOGO TRINDADE RIBEIRO 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 27 de 

abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004658-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA BONOMO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRA FAITAO OLIVEIRA SILVA OAB - RJ171719 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1004658-92.2019.8.11.0037 Promovente: DALVA BONOMO 

DE AGUIAR Promovido: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 

Processo Nº: 1004658-92.2019.8.11.0037 Promovente: DALVA BONOMO 

DE AGUIAR Promovido: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Fundamento e Decido. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 
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dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Quanto à aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova Pois bem, a 

jurisprudência que vinha sendo utilizada refutava essa prevalência de 

tratados diante da lei vigente em defesa do consumidor. Porém, em 

recente decisão o Pretório Excelso STF, em sessão de seu pleno, fixou o 

entendimento de que realmente há prevalência das mencionadas 

convenções quando diante do CDC. Sem ementa publicada, mas o 

julgamento resultou no seguinte: Decisão: O Tribunal, por maioria e nos 

termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso extraordinário, para, 

reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido, em razão 

da prescrição (CPC, art. 269, IV). Vencidos os Ministros Marco Aurélio e 

Celso de Mello. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, por suceder o 

Ministro Teori Zavascki, que votara em assentada anterior. Em seguida o 

Tribunal fixou tese nos seguintes termos: “Nos termos do art. 178 da 

Constituição da República, as normas e os tratados internacionais 

limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de 

passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm 

prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”, vencido o 

Ministro Marco Aurélio. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. 

(STF, ARE 766618 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 

(Processo físico), Plenário, 25.5.2017.) Mérito Narra a parte Autora que 

adquiriu passagem aérea da Reclamada para viagem que partiria de Roma 

com conexão em Lisboa, com conexão em São Paulo e com destino a 

Cuiabá/MT. O trajeto Roma-Lisboa seria operado pelo voo de identificação 

TP 843, com saída às 20:25h do dia 07.06.2019, e o trajeto Lisboa-São 

Paulo seria operado pelo voo de identificação TP 87, com saída às 23:20h 

do mesmo dia e o trajeto São Paulo-Cuiabá seria operado pelo voo de 

identificação G3 1420 com partida às 10:00h do dia seguinte, 08.06.2019. 

Que o voo Roma-Lisboa com 51 (cinquenta e um) minutos de atraso, 

sendo que perdeu o seu voo de conexão. Que a Reclamada providenciou 

a reacomodação em outro voo agora com conexão em Porto, sendo o 

trajeto Lisboa-Porto seria identificado como TP 1926, com partida somente 

às 07:00h do dia 08.06.2019 e o trajeto Porto-São Paulo seria em voo 

identificado como TP 81 com partida às11:30h daquele mesmo dia. Logo, 

considerando os horários de partida do voo original e daquele realizado, 

foi acarretado à Autora um atraso de viagem de mais de 07 (sete) horas. 

Ao final pleiteia por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). No ID 25528776, a Reclamada em sua peça de bloqueio mencionou 

que o voo que realizaria o trecho Roma x Lisboa TP 843, sofreu um ínfimo 

atraso de 53 minutos, vez que estava programado para decolar as 8h25 

p.m. e decolou as 09h34 p.m., pousando no Aeroporto de Lisboa, 

exatamente as 11h19 p.m., ou seja, apenas 53 minutos, do horário 

anteriormente previsto para pouso, que referido atraso se deu em razão 

de ordem de comando superior, absolutamente imprevisíveis e inevitáveis. 

Pugna pela ausência de dano moral com a consequente improcedência 

dos pedidos autoral. Pois bem. Pela análise inicial dos autos é possível 

verificar o seguinte: O voo contratado pela Autora: Roma, com conexão 

em Lisboa - com conexão em São Paulo e com destino a Cuiabá/MT. - O 

trajeto Roma-Lisboa seria operado pelo voo de identificação TP 843, com 

saída às 20:25h do dia 07.06.2019, - O trajeto Lisboa-São Paulo seria 

operado pelo voo de identificação TP 87, com saída às 23:20h do mesmo 

dia - O trajeto São Paulo-Cuiabá seria operado pelo voo de identificação 

G3 1420 com partida às 10:00h do dia seguinte, 08.06.2019. Todavia com 

o atraso de 51 (cinquenta e um minutos) no voo Roma-Lisboa – fez com 

que a Autora fosse realocada em outro voo e para outro destino (Porto) 

com partida para São Paulo as 11h30min do dia 08/06/2019 (sendo que o 

voo original seria Lisboa-São Paulo seria com saída às 23h20min do dia 

07/06/2019) - restando da seguinte maneira: - O trajeto Lisboa-Porto seria 

identificado como TP 1926, com partida somente às 07:00h do dia 

08.06.2019 - O trajeto Porto-São Paulo seria em voo identificado como TP 

81 com partida às 11:30h daquele mesmo dia - Sendo que o voo com 

destino a Cuiabá não foi reagendado. Sobre atrasos e cancelamentos de 

voo a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso já firmou entendimento 

de que é não configura danos morais o atraso de até 04 (quatro) horas, 

vejamos: EMENTA RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO. 02 (DUAS) 

HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. O atraso de voo de duas horas para a chegada 

ao destino final, por si só, não configura danos morais. Trata-se de 

aborrecimentos da vida cotidiana, sem consequências graves na esfera 

psíquica do passageiro. Alegação da recorrente de que o voo atrasou 

cinco (05) horas que não foi comprovada. Recurso não provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 244189420158110001/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 

17/08/2016). Grifei. No caso dos autos, o destino final da parte era 

Cuiabá/MT, sendo que a própria informou em sua petição que o “O voo 

com destino à Cuiabá, não fora reagendado”. A parte Autora não 

comprovou nos autos que todo o imbróglio ocasionado com a troca voos 

tenha feito com que chegasse ao seu destino final com atraso 

considerável. Neste sentido: EMENTA - RECURSO INOMINADO. ATRASO 

DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. O atraso de voo 

de menos de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, não 

configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, 

sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 

Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 115091720158110002/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 

19/10/2016) (grifei). Não há qualquer demonstração de ocorrência de 

danos morais à parte reclamante, razão pela qual sua pretensão merece 

ser indeferida, mormente em razão da ausência de provas do fato 

principal alegado, qual seja, de que o atraso para chegar ao seu destino 

final, tenha-lhe causado prejuízo moral. Inexistem motivos que justifiquem o 

alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o 

direito da parte Reclamante a indenização por danos morais e materiais. 

Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para 

deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 29 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005928-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MARIA POERNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005928-54.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ALICE MARIA POERNER 

REQUERIDO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Alega a parte 

autora ALICE MARIA POERNER que foi surpreendida quando se deu conta 

que pagava taxa mensal de esgoto junto com a sua fatura de água, sem 

mesmo ter acesso ao serviço de esgoto, por não haver TIL ou rede de 

esgoto acessível a sua residência. Afirma que paga a taxa de esgoto há 

pelo menos 5 (cinco) anos, no valor de R$ 21,40 (vinte e um reais e 
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quarenta centavos) mensais, todavia, tentou solicitar a devolução dos 

valores e a interrupção da cobrança pela via administrativa, porém não 

obteve resultado. A requerida em sede de contestação sustenta que a 

cobrança iniciou em abril/2018 e que “Em relação ao contido na inicial, tem 

a Ré a informar que a cobrança da tarifa de esgoto não constitui nenhuma 

ilegalidade, uma vez que a possibilidade de cobrança consta no contrato 

de concessão firmado com o Munícipio e, ainda, é cediço o entendimento 

pelo Supremo Tribunal Federal de que estando à disposição da população 

a rede de esgoto a cobrança é DEVIDA. A referida tarifa que vem sendo 

cobrada pelos serviços de esgoto é LEGITIMA, pois, a Concessionária 

viabilizou a instalação, vez que a própria Autora confessa que a rede 

passa em sua rua, assim, estando o serviço à disposição do consumidor é 

cabível a cobrança”. SIC O artigo 341 do CPC dispõe que “Incumbe também 

ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas, salvo se (...)”. Deste modo, incumbia à reclamada, no 

momento da apresentação de sua defesa, o ônus da impugnação 

especificada dos fatos. A requerida não impugnou a alegação de que o 

serviço não está à disposição da parte autora, alegando apenas que a 

autora “reconhece” que a rede passa em sua rua, todavia, não comprovou 

nos autos a viabilidade de utilização dessa rede de esgoto pela parte 

autora. Ademais, a requerida não impugnou a afirmação da autora de que 

a rede de esgoto está disponível do outro lado da rua e não apresenta 

nenhum documento nos autos, comprovando que possui a instalação do 

TIL do lado da calçada da autora. Portanto, o que se depreende do caso 

em tela é que a parte reclamante noticiou cobrança indevida de taxa de 

esgoto por parte da concessionária, que se defende alegando que 

implantou o sistema de esgoto na região da residência da parte 

demandante, todavia, não comprova a sua viabilidade de 

instalação/utilização. Registra-se que analisando a inicial e os documentos 

nele acostados, verifica-se que a autora reside em uma avenida (Av. Mato 

Grosso) e não rua conforme alega a requerida. Ademais, uma vez 

instalada a rede de esgoto do outro lado da rua, e in casu, com o 

agravante de ser uma avenida, não pode a requerida afirmar que 

disponibilizou o serviço à parte autora, uma vez que para a sua 

utilização/instalação seria necessário “cortar/quebrar” todo o asfalto de 

um lado até o outro da avenida, rompendo inclusive o canteiro central. 

(Avenida de duas pistas, com canteiro no meio, com estacionamento dos 

dois lados de cada via de rolamento, correspondendo a quatro vias de 

rolamento), o que inviabiliza, em absoluto, o acesso à longínqua rede de 

esgoto, sendo este um fato corriqueiro, comum na cidade, onde muitos 

pagam esgoto sem ter o serviço disponibilizado concretamente sem 

sequer se dar conta de que estão sendo estorquidos (acréscimos do Juiz 

Togado). Ainda, a autora apresenta nos autos (ID 24839841) 03 

solicitações à requerida para que fosse disponibilizar o serviço de esgoto, 

cujos documentos sequer foram impugnados pela requerida. Resta 

demonstrado que a requerida não disponibilizou o TIL do lado da casa da 

autora , no caso, calçada, para que a mesma pudesse providenciar a 

instalação até a sua residência (só do outro lado da avenida). Portanto, 

comprovado a não disponibilização do serviço de esgoto à parte autora e, 

consequentemente, indevida a sua cobrança. Registra-se que age de 

má-fé a requerida ao afirmar que o serviço está disponível à parte autora, 

sendo que a rede de esgoto está localizada do outro lado da avenida, bem 

como, ainda, ignorando as inúmeras solicitações da autora para que 

realizasse a disponibilização em sua residência. Restou evidente que a 

requerida, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a requerida como litigante de 

má-fé. Pleiteia a parte autora a devolução, em dobro, da quantia 

cobrada/pago indevidamente à título de taxa de esgoto. Sustenta que paga 

a referida taxa há pelo menos 05 anos, apresentando planilha de cálculo 

desde 10/2014 e apresentando faturas referente aos meses de 04/2018 a 

09/2019, ao argumento de que o sítio eletrônico da requerida disponibiliza 

somente as faturas dos últimos 12 meses, totalizando a quantia de 

R$1.868,27, valor esse já atualizado. No entanto, em que pese a autora 

sustentar a inviabilidade de apresentar faturas dos anos anteriores ante a 

não disponibilização das faturas no sítio eletrônico da requerida, o 

consumidor tem, por obrigação, de guardar as faturas/comprovantes no 

período recomendável de 05 anos. Ademais, a requerida, em defesa, 

demonstra que a cobrança da taxa de esgoto se deu a partir da fatura do 

mês 04/2018 (que coincidentemente é quando a autora passa a 

apresentar nos autos). Ressalta-se que o dano material deve ser 

devidamente comprovado, não podendo ser presumido. Restando 

comprovado a cobrança da quantia de R$21,40 a partir de abril/2018 e 

tendo a autora apresentado faturas constando a referida cobrança do 

período de 04/2018 a 09/2019, devido a quantia total de R$385,20 

(trezentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos). A devolução dos 

valores cobrados deve ser feita em dobro, aplicando o artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez restou 

configurada a má-fé na cobrança pelo prestador dos serviços. Requereu 

ainda a parte requerente a condenação das requeridas em indenização 

por danos morais. Verifica-se que a cobrança indevida, ocorreu por mais 

de ano. Ressalta-se que o montante do valor pago indevidamente é 

considerável e que as inúmeras solicitações feitas pela autora para 

disponibilização do serviço, às quais a reclamada fez ouvidos moucos, 

configura transtornos que ultrapassam o limite dos aborrecimentos 

cotidianos, dando azo à indenização por danos morais. Acerca do 

entendimento do cabimento dos danos morais: Ementa: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. INTERNET NÃO INSTALADA. INÚMERAS TENTATIVAS DE 

SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL 

CONFIGURADO. A parte requerida não provou a instalação do serviço de 

internet contratado pela autor, que demostrou inúmeras tentativas de 

solução extrajudicialmente. Constitui ato ilícito o fato da empresa vender 

determinado serviço e não disponibilizá-lo ao consumidor e, ainda cobrar 

pelo serviço, frustrando legítima expectativa do contratante. Os fatos 

como ocorridos extrapolam o mero aborrecimento por descumprimento 

contratual, impondo-se a reparação pelos danos morais sofridos. Valor 

fixado com atenção aos parâmetros doutrinários e jurisprudenciais, 

devendo ser mantida a sentença. Recurso improvido. Recurso Inominado 

RI 10011245920128220012 RO 1001124-59.2012.822.0012 (TJ-RO) Para a 

fixação do valor da indenização por danos morais, a jurisprudência define 

alguns critérios a serem observados pelo julgador, entre eles: grau de 

culpa; gravidade do dano; condições econômico-sociais do ofensor e do 

ofendido. Feitas as ponderações supra, entendo adequada, para o caso, 

a fixação da indenização de R$ 8.000,00. Diante de todo o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

condenar a requerida a: 1) restituir EM DOBRO, à parte autora os valores 

cobrados indevidamente que totaliza a quantia de R$385,20 (trezentos e 

oitenta e cinco reais e vinte centavos), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir do desconto, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da 

citação (04/11/2019) e; 2) pagar à parte requerente a quantia de 

R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (04/11/2019) por 

se tratar de ilícito contratual. Dianteda má fé evidente da parte reclamada, 

conforme fundamentação acima, condeno-a a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85), 

considerando, em especial, o zelo do profissional pela juntada de 

documentos e esclarecimentos pertinentes apresentados no processo. 

Condeno, ainda, a parte reclamada, em multa que fixo no percentual de 9% 

(nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e 

danos à parte contrária. Decisão sujeita à homologação do Douto Juízo de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 29 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001758-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUCAS DE SOUZA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA KLIMIUK OAB - MT18089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1001758-73.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDSON LUCAS DE SOUZA 

XAVIER REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

Relatório dispensado. Trata-se da ação declaratória de nulidade de 

cobrança de mensalidade cumulada com pedido de antecipação de tutela 

de urgência em que Edson Lucas de Souza Xavier pleiteia em desfavor de 

Unic Educacional LTDA. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Preliminar Alegou a parte ré, preliminarmente, ausência de 

interesse de agir da parte autora. O interesse processual configura-se 

pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação. No caso vertente, a 

prestação jurisdicional buscada é apta a tutelar a situação jurídica da parte 

autora, além de somente ser possível o acesso ao bem da vida por meio 

da atividade jurisdicional. Assim, o procedimento adotado é adequada a 

finalidade buscada. Registra-se, ainda, que, à luz da teoria da asserção, a 

legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos a partir de uma 

análise abstrata dos fatos narrados na inicial, como se verdadeiros 

fossem. Em face das razões, rejeito a preliminar suscitada. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Pontua-se que, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela. 

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que 

responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de 

serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Desta feita, para que se pudesse 

desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se verificou no 

presente caso. A parte Reclamante demonstrou a matrícula na Instituição 

de ensino Reclamada, a contratação do financiamento estudantil em 70%, 

mais o direito de 30% de desconto (Bolsa Diretor) ofertado pela requerida 

e a cobrança de valor adicional na mensalidade. Do seu lado, a Instituição 

de Ensino Requerida não negou a cobrança, porém não demonstrou a 

legitimidade. A requerida alegou que houve informação incorreta por parte 

do aluno na contratação, que o requerido informou valor da mensalidade 

sem o desconto, por isso recebeu valor menor do FIES o que fez ensejar a 

cobrança. No caso, é a requerida que preenche os valores no sistema do 

FIES, o aluno/consumidor somente confirma os dados pessoais e insere 

alguns dados no sistema. Id. Num. 14649915 - Pág. 4, mas a inserção e 

correção dos dados compete a IES. A requerida induziu o requerente em 

erro, e criou legítima expectativa no consumidor de que seria contemplado 

com bolsa integral de 100%, pois desde 2014 o requerente recebe a bolsa 

integral, pois contratou o FIES no percentual de 70%, e o percentual de 

30% restante seria abarcado pelo Bolsa Diretor ofertado pela da 

requerida. Id. Num. 12380356 - Pág. 5. Somente no ano de 2017/2 a 

requerida começou a cobrar o restante, ressalta-se que a requerida não 

nega a concessão da Bolsa Diretor, mas alegou que os 70% financiado é 

sobre o valor da semestralidade com desconto. Não há provas que a 

informação foi repassada ao consumidor, e a requerida induziu o 

requerido em erro, sob a promessa que receberia o financiamento em 70% 

e que o percentual de 30% seria paralelo ao financiamento decorrente da 

Bolsa Diretor. Destaca-se que a requerida lida com milhares de contratos 

semelhantes, assim, não pode desincumbir de sua responsabilidade 

imputando seu erro ao autor. O consumidor possui o direito de receber 

informações claras e precisas, havendo divergência, as cláusulas 

contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 

(Art. 47, CDC). O extrato financeiro do aluno (id. n°12380455) comprova 

que com o desconto as mensalidades estavam sendo quitadas em 100%, 

assim as cobranças denominadas de Serviços Educacionais FIES não 

podem ser imputadas ao Requerente, diante do erro da requerida em não 

informar corretamente o valor da mensalidade/semestralidade com 

desconto ao FIES. O CDC assevera: "Art. 30. Toda informação ou 

publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou 

meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado.”. Diante de informações 

retiradas do sítio eletrônico do Ministério da Educação, encontra-se que 

também é de responsabilidade da Instituição de Ensino, por meio da 

Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), a 

verificação dos dados informados e, se for o caso, requerer a retificação. 

"Art. 24 São atribuições da CPSA: (...) III - analisar e validar a pertinência e 

a veracidade das informações prestadas pelo aluno no módulo de 

inscrição do SisFIES, bem como da documentação por este apresentada 

para habilitação ao financiamento estudantil, na forma da Lei nº 

10.260/2001 e demais normas que regulamentam o FIES; IV - emitir, por 

meio do sistema, Documento de Regularidade de Inscrição (DRI) do 

estudante; (...) Acerca do tema, insta colacionar o julgado a seguir: 

"DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)- EMISSÃO, PELA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DE DOCUMENTO DE REGULARIDADE DE 

INSCRIÇÃO - AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO QUANTO A ERRO NO VALOR DA 

MENSALIDADE - COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. - Embora seja de responsabilidade o aluno o preenchimento da 

inscrição e contratação do programa de financiamento estudantil (FIES), é 

dever da Instituição de Ensino, por meio da Comissão Permanente de 

Supervisão e Acompanhamento (CPSA), a verificação dos dados 

informados e, se for o caso, requerer a retificação - Havendo a emissão, 

pela Instituição de Ensino, de Documento de Regularidade de Inscrição, 

sem qualquer ressalva, descabe exigir do estudante o pagamento de 

qualquer saldo devedor, em virtude o financiamento estudantil não 

contemplar valor total das mensalidades - A mera cobrança indevida não 

se traduz, por si só, em dano moral indenizável, configurando apenas 

simples aborrecimento, dissabor e incômodo. (TJ-MG - AC: 

10349140017634001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de 

Julgamento: 12/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019)”. Dessa maneira, 

conclui-se que a cobrança revela-se ilegítima, merecendo acolhimento o 

pedido de declaração de inexistência de débito e confirmação da tutela 

provisória de urgência, que determinou a realização da matrícula da parte 

requerente. Com efeito, compete a requerida garantir 70% do FIES, e os 

30% de forma paralela da bolsa diretor até a conclusão do curso. — Dos 

danos morais. O Art. 186 do CC que “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, diante das 

reiterações das cobranças indevidas. Dano moral excepcionalmente 

configurado no caso sub examine, em decorrência do descaso da 

prestadora de serviços em solucionar a controvérsia na seara 

extrajudicial, apesar das inúmeras tentativas da parte consumidora. — Do 

pedido contraposto. Em sintonia com as razões apresentadas, o pedido 

contraposto não merece acolhimento. — Multa por descumprimento da 

liminar. Em 09/04/2018 foi deferida a tutela de urgência antecipada em 

favor da Requerente, determinando a suspensão de cobranças e a 

regularização da matrícula perante a Requerida, sob penal de multa. Em 

07/05/2018 a requerida afirmou que cumpriu a decisão, em 22/08/2018 a 

Requerente manifestou alegando o descumprimento; provou o 

descumprimento com a juntada de e-mails de cobranças e impossibilidade 

de matrícula via portal do aluno. Id. 14906957 - Pág. 3 e seguintes. 

Novamente em 01/04/2019, a Requerente sustentou o descumprimento da 

tutela de urgência antecipada, posteriormente em 10/04/2019 o pedido foi 

reiterado. Na data de 29/04/2019 a Requerida informou que a 

determinação foi cumprida. Mais uma vez em 06/09/2019 a Requerente 

arguiu o descumprimento da decisão judicial, comprovou que não 

conseguiu concluir a matrícula no portal do aluno. ID. Num. 23517085 - 

Pág. 2. Em 18/09/2019, id. Num. 23517085 - Pág. 10, foi reiterada a 

decisão. Todo semestre a Requerida deixava de cumprir a decisão 

antecipatória, inclusive confirmou o exposto quando descreveu: “ Ocorre 

Excelência que a Instituição requerida possui cursos semestrais e a cada 

semestre o sistema, quando não reconhece o pagamento da rematrícula, a 

matrícula não é efetivada de forma automática, sendo necessário a 

intervenção humana.“. A requerida ainda argumentou que no comando da 

liminar não restou definido que era para regularizar a matrícula do aluno 

nos demais semestres/até o final do curso. No entanto, a alegação não 

deve prevalecer, pois a decisão que deferiu a tutela de urgência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 203 de 841



antecipada e determinou: "d) Que a requerida abstenha de efetuar novas 

cobranças vinculadas aos serviços do FIES, até o deslinde final desta 

ação, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) para 

cada fatura gerada até o limite de R$ 3.000,00(três) mil reais. ”e) 

Determino que a requerida regularize a matrícula do requerente no prazo 

de 48(quarenta e oito) horas, dando livre acesso a todas as atividades 

curriculares fornecida pela instituição, sob pena de multa diária inicial que 

fixo em R$ 2.000,00(dois mil reais) até o limite de R$8.000,00(oito mil 

reais).”. Outrossim, enquanto não houver anulação ou reforma da decisão 

antecipatória ela estará vigente, assim, a alegação da requerida não deve 

prevalecer. Em 09/03/2019, a parte Reclamante apresentou outra 

manifestação alegando o descumprimento da liminar, todavia deixou de 

provar o descumprimento. Por fim, diante da constatação de que houve em 

determinados períodos a ausência do cumprimento da decisão 

antecipatória, com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade 

reduzo o valor consolidado das multas para o patamar de 8.000,00 (oito mil 

reais) em desfavor da Requerida, que deve ser repassada a parte 

Requerente. Dispositivo. Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para: a) confirmar a tutela 

de urgência antecipada, e reconhecer, por definitivo, ilegais as cobranças 

de adicional de mensalidades e demais encargos; b) Determinar que seja 

mantida a concessão da Bolsa Diretor no percentual de 30% de forma 

paralela; e impedir qualquer modificação no contrato de financiamento 

estudantil da parte Requerente; c) determinar à Instituição de Ensino 

Reclamada não promova a respectiva cobrança e, se já ocorrido, 

desconstitua os atos praticados; d) determinar que a requerida regularize 

a matrícula do requerente no prazo de 48 (quarenta e oito horas), dando 

livre acesso a todas as atividades curriculares fornecidas pela instituição, 

até a conclusão do curso; e) Condenar a requerida em multa pelo 

descumprimento das decisões antecipatórias, na quantia de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) a favor da parte autora; f) Condenar a requerida em danos 

morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção 

monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, 

ambos contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou 

expressão monetária em valor já atualizado. Sem custas e honorários (art. 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. Intimem-se. Tathyane G. da 

Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga 

deste Juizado Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 29 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito
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Processo Número: 1003236-82.2019.8.11.0037
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ZENON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1003236-82.2019.8.11.0037 Promovente: ZENON FERREIRA 

DA SILVA Promovido: HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 

- EPP Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito 

Sustenta a parte requerente que é cliente da Requerida e que deixou 

atrasar algumas parcelas que tinha em aberto com a Reclamada, sendo: 

R$365,60 com vencimento em 27/07/2017; R$84,20 com vencimento em 

05/08/2017; R$350,00 com vencimento em 27/08/2017. Que em abril de 

2019 procurou a empresa Reclamada e adimpliu com todo o montante 

relativo ao seu débito. Todavia, foi surpreendido com a existência de uma 

restrição em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, que a 

empresa manteve seu nome com restrição, mesmo após o pagamento de 

sua dívida. A parte reclamada em sua peça de bloqueio menciona que a 

empresa precisa de tempo hábil para a baixa de anotações. Que agiu no 

seu direito de se socorrer de ferramentas que possui para tentar receber 

suas dívidas junto a clientes que não cumprem com sua parte no acordo 

entabulado quando da compra do bem ou da contratação de serviços. 

Pugna pela ausência de danos morais e a consequente improcedência dos 

pedidos autoral. Pois bem. O extrato anexado pela autora possui apenas 

uma restrição, qual seja: no valor de R$ 365,60 ( trezentos e sessenta e 

cinco reais e sessenta centavos), tendo como data de inclusão 

23/04/2018. O extrato foi emitido em 31/05/2019. Por sua vez, o Autor 

comprova que quitou suas pendências em abril de 2019. A priori, tenho 

que o referido apontamento fora feito de maneira devida, todavia, insta 

informar que a permanência do nome da autora nos órgãos de proteção 

ao crédito fora indevido, sendo que, mesmo que o pagamento tivesse sido 

feito intempestivamente, a restrição ainda perdurou até 31 de maio de 

2019, conforme extrato juntado na petição inicial (ID 20796840). Desse 

modo, a Reclamada não comprovou nos autos quando ocorreu a exclusão 

do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito, sendo indevida a 

permanência da inscrição por prazo superior à 05 dias após o pagamento 

do débito, conforme entendimento firmado pelo STJ por ocasião do 

julgamento do Resp n.1424792. Destarte, conquanto tenha a requerida 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou comprovou que tenha excluído o nome da autora dos 

órgãos de proteção ao crédito a contento. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir situações que possam 

acarretar prejuízos aos seus clientes. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. A 

prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que 

se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo 

da indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Assim, como anotado, cada indenização deve ser 

fixada em valor módico. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 3.000,00, (três mil reais). Pelo exposto, 

decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela 

parte reclamada; 2) condenar a parte reclamada a pagar a parte 

reclamante R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao 

crédito; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos 

de proteção ao crédito. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 
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cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 29 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIMILA MOREIRA DA SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1001087-50.2018.8.11.0037 Reclamante: Ludimila Moreira da 

Silva Andrade Reclamada: Sociedade Mantenedora de Ensino e Cultura de 

Primavera do Leste Ltda. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não 

havendo a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Da preliminar: - Da falta 

de interesse de agir: Com a devida vênia às sucintas considerações 

apresentadas pela instituição Ré, tenho que as mesmas não comportam 

acolhimento. A meu ver, haverá o interesse processual de agir quando a 

pretensão se mostrar útil e necessária para a análise do direito do 

interessado, independentemente de qual venha a ser o pronunciamento 

jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, o fato da Reclamante 

ter sustentado que a faculdade está lhe cobrando valores de forma 

indevida (mesmo sendo beneficiada por uma bolsa de estudos e pelo FIES) 

e ainda, que seu nome chegou a ser negativado junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, faz emergir não só o interesse, como também, a sua 

legitimidade para reivindicar a tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A Reclamante 

esclareceu na petição inicial que, na data de 11/03/2014, contratou os 

serviços educacionais da Reclamada (referente ao curso de “Engenharia 

Civil”), bem como, que 70% de suas mensalidades são quitadas por meio 

do FIES e, no tocante a diferença de 30%, a mesma é amortizada por 

intermédio de uma bolsa de estudos (concedida a alunos oriundos de 

outra cidade), razão pela qual, não há nenhum custo com a instituição de 

ensino. No entanto, em janeiro/2018, ao tentar usufruir do seu crédito, 

tomou conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido da 

Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida de 

R$ 2.042,10 (a qual se referia a serviços educacionais FIES). A Autora 

alegou que, ao buscar esclarecimentos junto à Reclamada, foi informada 

que, caso quisesse continuar a realizar o curso, precisaria promover o 

pagamento, o que foi feito. Além disso, a Postulante sustentou que foi 

informada que seriam financiados apenas 79% do valor das 

mensalidades, bem como, que deveria arcar (recursos próprios) a partir 

do semestre 2018/01 com uma mensalidade no valor de R$ 415,90. A 

Demandante relatou que as cobranças que lhe estão sendo direcionadas 

são indevidas (haja vista que a mesma possui uma bolsa de 100% 

garantida tanto pelo FIES quanto pela bolsa de estudos), bem como, que 

nunca precisou custear suas mensalidades e as mesmas haveriam de ser 

uma preocupação apenas após a carência do FIES. Por entender que os 

fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e 

material, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede 

de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada reconheceu que a 

Autora possui uma bolsa de 30% (do valor da mensalidade) concedida 

pela instituição, bem como, que cobra mensalmente da aluna o valor 

correspondente a 70% da mensalidade. Todavia, a Ré destacou que o 

FIES cobre somente 70% do valor da mensalidade (já considerando a 

incidência/dedução da bolsa), restando uma diferença a ser paga pela 

parte Autora. A Reclamada sustentou que a Reclamante não informou ao 

FIES o desconto que é dado pela instituição e pleiteou o financiamento de 

70% sobre um valor que a mesma efetivamente não paga. A Ré ressaltou 

que, como a partir de 2018/01 os valores passaram a ser informados 

corretamente (tanto é que os valores informados no aditamento 

consideraram a bolsa de 30% concedida pela instituição de ensino), foi 

gerado um saldo a ser pago pela estudante, não havendo nenhuma 

irregularidade na cobrança das mensalidades. A Reclamada defendeu não 

ter praticado nenhum ato ilícito, bem como, que apenas exerceu um direito 

reconhecido e ainda, que inexistem danos morais a serem indenizados, 

razão pela qual, pugnou pela improcedência da lide. Em consonância com 

o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o acervo documental 

protocolizado nos autos, tenho que o direito milita em favor das 

pretensões inaugurais. Inicialmente, convém registrar que resta 

incontroverso nos autos o fato das mensalidades da Reclamante serem 

financiadas pelo FIES em 70% (o que pode ser facilmente visualizado no 

documento anexo ao Id. nº 11997261), bem como, que a acadêmica é 

beneficiada por uma bolsa de estudos no percentual de 30% (tanto é que 

a própria instituição de ensino reconheceu tal fato em sua defesa). A meu 

ver, diante dos “benefícios” supracitados (FIES e bolsa de estudos), não 

subsistem dúvidas de que, desde o início do seu curso (Engenharia Civil) 

no longínquo ano de 2014, a Reclamante não promove nenhum pagamento 

à Reclamada, pois, suas mensalidades são financiadas em 100%. 

Ademais, para corroborar a fundamentação supra, basta uma simples 

análise do “Extrato Financeiro” anexo à inicial (Id. nº 11997249), pois, a 

referida prova demonstra nitidamente que as semestralidades cobradas 

de 2014/02 a 2017/02 foram amortizadas por meio de uma bolsa de 100%, 

o que, definitivamente, confere verossimilhança à tese vestibular, no 

tocante à inexigibilidade de quaisquer dívidas a título de mensalidade. 

Embora a Reclamada tenha ventilado em sua contestação que, por um erro 

da Reclamante, foram informados valores incorretos ao FIES (ou seja, 

desconsiderando o percentual correspondente à bolsa de estudos), 

entendo que melhor sorte não ampara tais argumentos. Com a devida 

vênia à exposição defensiva da Reclamada, convém alvitrá-la que, 

segundo disposição contida no artigo 1º da Portaria Normativa nº 23/2011 

do MEC, todas as informações registradas nos termos de aditamento são 

incumbência de uma Comissão Permanente de Supervisão e 

Acompanhamento (CPSA), cabendo à estudante apenas a sua posterior 

confirmação eletrônica. Segue abaixo transcrito o referido dispositivo: 

“Art. 1º O aditamento de renovação semestral dos contratos de 

financiamento formalizados a partir da data de publicação da Lei nº 

12.202, de 14 de janeiro de 2010, simplificados e não simplificados, 

deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do Fies - 

Sisfies, mediante solicitação da Comissão Permanente de Supervisão e 

Acompanhamento - CPSA e confirmação eletrônica pelo estudante 

financiado.”. (Destaquei). Conforme pode ser visualizado no comprovante 

de aditamento anexo à contestação, a Reclamada possui a sua própria 

CPSA (composta por membros da própria instituição de ensino), o que, por 

corolário, demonstra que o preenchimento das informações relacionadas 

ao aditamento do FIES (inclusive valores correspondentes à 

semestralidade, mensalidade e àqueles a serem financiados) não teve 

qualquer participação da consumidora. Inobstante a Autora detivesse a 

possibilidade de recusar o aditamento por eventuais divergências de 

informações, ainda assim tal fato não poderia ser utilizado como pretexto 

para eximir a Reclamada de suas responsabilidades, especialmente 

porque a mesma possui uma “Comissão” supostamente preparada para 

cuidar das solicitações de aditamentos periódicos do FIES, o que, 

obviamente, incluiu o preenchimento correto dos valores a serem 

devidamente financiados. Consoante pode ser visualizado no aditamento 

correspondente à semestralidade 2018/01 (documento anexo à defesa), 

apesar de as despesas semestrais serem representadas pela importância 

de R$ 11.882,94 (não havendo de ser considerado qualquer desconto 

prévio, pois, se assim o fosse, subsistiriam dívidas relacionadas aos 

semestres anteriores), a CPSA da Reclamada informou/registrou 

incorretamente no DRM (Documento de Regularidade de Matrícula) o valor 

de R$ 8.318,06 (ou seja, já considerando a dedução da bolsa de 30% que, 

desde o início do curso, é concedida à aluna), o que ensejou não só o 

financiamento de uma semestralidade inferior por parte do FIES, como 

também, deu origem ao abusivo débito mensal reivindicado pela instituição 
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de ensino. A meu ver, a Reclamada deveria ter informado no DRM apenas 

o valor “bruto” da semestralidade, ou seja, sem computar qualquer 

desconto, justamente para possibilitar que a Reclamante continuasse a 

usufruir do FIES (70%) e da bolsa de estudos (30%) sem que fosse 

gerado qualquer custo adicional, assim como ocorreu nos semestres 

anteriores (bastando uma simples análise do extrato financeiro que 

instruiu a peça vestibular, o qual, reitero, demonstra claramente que a 

aluna detinha uma bolsa de 100%). Em se tratando o vínculo existente 

entre as partes de uma relação de consumo (na qual as condutas dos 

fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo princípio do 

interesse econômico), tenho que a Reclamada assume todos os riscos de 

seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para evitar que consumidores 

como a Demandante fossem prejudicados. In casu, não bastasse os 

abusivos valores que passaram a ser exigidos a partir da semestralidade 

2018/01 (provenientes do incorreto lançamento de valores por parte da 

Reclamada), os documentos anexos à inicial demonstraram que a 

Reclamante teve o nome negativado a pedido da Reclamada e ainda, que 

para se ver livre do mencionado apontamento, a Reclamante acabou 

sendo compelida a formalizar um acordo junto à instituição. A meu ver, a 

inserção creditícia supra se revelou totalmente indevida, pois, sendo a 

acadêmica beneficiada por um bolsa de 100% (FIES e bolsa de estudos) 

desde a semestralidade 2014/02 (ou seja, justamente o período inserto no 

comprovante de restrição), não haveriam de serem exigidos em detrimento 

da Reclamante quaisquer valores a título de “Serviços Educacionais FIES”. 

Portanto, considerando a incontroversa falha na prestação dos serviços, 

bem como, as ilicitudes incorridas pela Reclamada (artigo 186 do Código 

Civil), entendo que a mesma deve ser compelida não só a promover o 

cancelamento da cobrança de quaisquer mensalidades vencidas a partir 

de 2018/01 (o que, por corolário, compromete o acolhimento do “genérico” 

pedido contraposto), como também, ser civilmente responsabilizada pelos 

infortúnios vivenciados pela Reclamante. No que se refere à reparação do 

dano, por se tratar, conforme alhures mencionado, de uma relação 

consumerista, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preconiza em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não tenho dúvidas 

de que a situação narrada nos autos provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral 

(superando a esfera de um dissabor ínsito ao convívio social), pois, além 

de estarem sendo cobrados da Reclamante valores indevidos (os quais 

foram ocasionados unicamente pelo preenchimento incorreto de valores 

por parte da IES), a mesma teve o nome negativado indevidamente pela IES 

(referente a uma dívida originada no período em que a aluna já detinha uma 

bolsa de 100%) e ainda, no curso dos presentes autos (conforme 

inúmeras petições incidentais apresentadas pela Autora), passou a 

enfrentar obstáculos para efetivar a sua matrícula (devido a cobrança 

indevida de valores) e usufruir dos serviços educacionais (devido a 

momentânea ausência de liberação do portal do aluno), o que, 

definitivamente, apenas potencializa o martírio da consumidora. Visando 

fortalecer as considerações acima mencionadas, seguem colacionadas, 

por analogia, algumas jurisprudências pátrias: “APELAÇÃO CÍVEL DA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO RÉ – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA ILEGÍTIMA 

– INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – 

INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – 

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I - Considerando que a 

cobrança é indevida, uma vez que erro no preenchimento do FIES não 

pode ser imputado ao aluno, o débito anotado pela ré se apresenta 

indevido e, portanto, deve ser declarado inexistente. (...). (TJ-MS - APL: 

08074537320188120001 MS 0807453-73.2018.8.12.0001, Relator: Des. 

Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/05/2019, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2019).”. (Destaquei). “APELAÇÃO 

CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

QUE NEGATIVA INDEVIDAMENTE NOME DE ALUNA BENEFICIADA EM 

100% PELO FIES. DEMONSTRAÇÃO DO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO 

MORAL EXACERBADA. OBSERVÂNCIA DAS PARTICULARIDADES 

FÁTICAS DO LITÍGIO. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 

Comprovada a inserção indevida do nome de aluna beneficiada 

integralmente pelo FIES, cabe à Instituição de Ensino ser responsabilizada 

pelo ilícito. (...). (TJ-MS - AC: 08053733920188120001 MS 

0805373-39.2018.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de 

Julgamento: 14/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

16/10/2019).”. (Destaquei). No que tange à prova do dano moral, tenho 

que a mesma não se revela necessária, pois, o prejuízo imaterial auferido 

pela Reclamante está intimamente concatenado às reprováveis e 

incontroversas falhas na prestação dos serviços da Reclamada. Quanto 

ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de 

que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter 

reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente 

gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de 

evitar o locupletamento indevido da Reclamante, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Por fim, no que se refere à pretensão da Reclamante em 

ser indenizada a título de repetição do indébito, entendo que a mesma 

comporta acolhimento. Reza o artigo 42, parágrafo único, do CDC que: 

“Art. 42. (...) Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida 

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável.”. (Destaquei). Concatenando o dispositivo 

legal supra ao caso em comento, tenho que se fazem concomitantemente 

presentes os requisitos ensejadores da repetição do indébito, pois, mesmo 

sendo beneficiária de uma bolsa de 100% desde o início da 

semestralidade 2014/02 (conforme extrato financeiro anexo à inicial), a 

Reclamante não só foi cobrada de forma indevida (quando não haviam de 

lhe ser exigidos quaisquer valores a título de “Serviços Educacionais 

FIES”), como também, acabou sendo compelida a saldar a pendência 

reivindicada de forma abusiva pela Instituição de Ensino (conforme consta 

dos Id. nº 11997282 e nº 11997272). Desta feita, entendo que assiste à 

Reclamante o direito de ser indenizada no valor correspondente ao dobro 

do que pagou em excesso (R$ 2.161,51), já deduzidos os valores devidos 

a título de provas de 2ª chamada (os quais, nos termos do contrato de 

serviços educacionais, são devidos), ou seja, a importância total de R$ 

4.323,02 (quatro mil, trezentos e vinte e três reais e dois centavos). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no 

tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para: - DECLARAR a nulidade das 

cobranças perpetradas pela Reclamada desde 2018/01, pois, 

considerando que as mensalidades do curso de “Engenharia Civil” são 

irrefutavelmente amortizadas por meio de recursos do FIES (70%) e de 

uma bolsa de estudos (30%), inexistem quaisquer valores a serem 

exigidos da Reclamante; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais à Reclamante no importe de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) e 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar 

desta sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou expressão 

monetária em valor já atualizado; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento 

de uma indenização a título de repetição do indébito a Reclamante no 

importe de R$ 4.323,02 (quatro mil, trezentos e vinte e três reais e dois 

centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) e acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do efetivo 

prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que a Autora realizou o 

pagamento dos valores indevidamente exigidos pela instituição de ensino 

(27/02/2018). - RATIFICAR as decisões interlocutórias vinculadas nos Id. 

nº 12051579, Id. nº 14738810 e Id. nº 19548687; Por fim, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela Reclamada. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa 

de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste-MT, 29 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005753-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADVANILSON ROSA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1004361-56.2017.811.0037 Reclamante: ADVANILSON ROSA SAMPAIO 

Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38, da Lei 9.099/1995. Breve síntese processual. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c. Indenizatória 

por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada proposta por 

ADVANILSON ROSA SAMPAIO em desfavor da ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (Id. 10941464). Foi 

concedida tutela antecipada, determinando-se a suspensão da cobrança 

dos supostos débitos, bem como que a Reclamada se abstenha de efetuar 

corte de energia em razão do referido valor (Id. 10947077). Audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id. 12284756), sendo apresentada 

contestação no Id. 12391707. Impugnada a contestação no Id. 12490188, 

vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está 

suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Relação de Consumo. O caso 

em apreço retrata nítida relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor. Inversão do Ônus da Prova. Diante dos fatos e 

fundamentos apresentados, verifico, ao menos inicialmente, 

verossimilhança nas alegações autorais e hipossuficiência do consumidor, 

pelo que inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6°, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Sem preliminares, passo ao exame do Mérito. A 

parte Reclamante pretende obter a declaração da inexistência do débito de 

R$ 6.960,11 (…) oriundo de suposta irregularidade no medidor, que 

ocasionou o faturamento a menor do consumo de energia elétrica, 

segundo apurado pela parte Reclamada. Ademais, pede indenização por 

danos morais em razão da negativação indevida perpetrada. Argumenta, 

que não realizou condutas no sentido de diminuir ou burlar o consumo de 

energia em seu medidor, sendo que também não foi comprovado pela 

Reclamada a existência desses tipos de atos. Por seu turno, a empresa 

Reclamada defende a legitimidade dos valores cobrados, fundamentando 

sua conduta em resoluções da ANEEL. Sustenta, principalmente, que 

diante da irregularidade apurada, a parte Reclamante obteve proveito 

econômico em prejuízo da concessionária de serviço público. Pois bem. De 

início, imperioso esclarecer que a questão tratada nos autos vem sendo 

objeto de várias demandas no judiciário. De um lado, a concessionária de 

energia cobrando débitos pretéritos e que corresponderiam à recuperação 

de consumo por irregularidades ou deficiência no medidor. E de outro, o 

consumidor alegando prática abusiva, violações ao contraditório e ampla 

defesa, bem como inexistência de culpa pela irregularidade. Existe, 

portanto, claro conflito entre direitos, os quais devem ser harmonizados 

por meio da ponderação, critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 

Resolução 414/210, da ANEEL. A cobrança dos débitos apurados por 

supostos desvios de consumo encontra fundamento legal na Resolução 

414/210 da ANEEL. Essa norma permite à concessionária de energia 

efetuar a cobrança do consumidor por débitos pretéritos apurados em 

razão da caracterização de irregularidades ou deficiência de medição. O 

primeiro caso é tratado pelo art. 129 e seguintes: Art. 129. Na ocorrência 

de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor – Grifei. Já a segunda 

hipótese é disciplinada a partir do art. 115: Art. 115. Comprovada 

deficiência no medidor ou em demais equipamentos de medição, a 

distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de consumo 

de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedentes 

com base nos seguintes critérios: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012). Em qualquer dos casos, a apuração de eventual 

irregularidade ou deficiência no medidor deve observar o disposto no §1° 

e seguintes do art. 129, conforme interpretação do § 7° do art. 115, a 

saber: Art. 115, § 7º. Condiciona-se a caracterização da deficiência no 

medidor ou demais equipamentos de medição ao disposto no § 1o do art. 

129. Art. 129, § 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências 

para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas 

elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes 

procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento 

em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) 

recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (Grifei). § 2o Uma cópia 

do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a 

inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3o Quando da recusa 

do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 

15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do 

recebimento. § 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do 

recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia 

técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que 

não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. 

(Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010). Uma vez apurada a 

irregularidade/deficiência, deve ser identificado o período de sua duração 

para fins de calcular a devolução ou cobrança da diferença, nos termos 

do art. 132 e seguintes: O período de duração, para fins de recuperação 

da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares 

ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, 

deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos 

consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os 

limites instituídos neste artigo. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012). Legalidade da Resolução e da Cobrança Sem ainda adentrar 

no mérito da ação, importante ressaltar que a jurisprudência vem admitindo 

a referida prática pelas concessionárias, desde que observados os 

procedimentos disciplinados na normativa da ANEEL e comprovada a 

irregularidade/deficiência no medidor. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

DÉBITO PROVENIENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 

NÃO COMPROVAÇÃO PELA RÉ DE CONSUMO A RECUPERAR. A empresa 

apelante insurge-se afirmando a legalidade do TOI e a regularidade da 

cobrança a título de recuperação de consumo. A concessionária ré não 

comprovou a existência de irregularidade a ensejar a lavratura do Termo 

de Ocorrência de Irregularidade, bem como não obteve êxito em 

demonstrar a regularidade da cobrança a título de recuperação de 

consumo. Manutenção da sentença. RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO (TJRJ – Acórdão Apelação 0002970-56.2014.8.19.0008, 

Relator(a): Des. Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio, data de 

julgamento: 05/12/2018, data de publicação: 05/12/2018, 27ª Câmara Cível) 

– Grifei. A comprovação à que aludem os julgados é ônus que incumbe 

exclusivamente à parte Reclamada. Ausência da Comprovação da 

Irregularidade/Deficiência No caso dos autos, analisando o procedimento 

administrativo anexado pela Reclamada (Id. 12391743), verifico que o 

Termo de Ocorrência e Inspeção informa, de modo genérico, a ocorrência 

de desvio no borne do medidor. Não explica de forma clara à que se 

refere esse desvio. Qual a causa? Ao que parece, a cobrança se 

fundamenta pelo histórico de consumo do Reclamante que teve queda 

durante um período e pelo termo de inspeção lavrado de forma unilateral, o 

que não são suficientes para justificar a cobrança. Aceitar apenas análise 

do histórico e um documento sem descrição clara sobre o ocorrido, sem 

uma prova técnica concreta que demonstre a efetiva ocorrência da 

irregularidade/desvio, poderia gerar insegurança jurídica e graves 

injustiças ao consumidor, parte mais fraca da relação jurídica, tanto 

informacional e probatória, quanto financeiramente. Sobre o assunto, o 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já se debruçou e, inclusive, editou a 

Súmula 256, no sentido de declarar que o termo de ocorrência realizado 

pela concessionária não possui presunção de legitimidade, a saber: Nº. 
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256 DIREITO DO CONSUMIDOR – TOI – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE “O termo de ocorrência de irregularidade, emanado de 

concessionária, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda 

que subscrito pelo usuário.” REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 

0032040 50.2011.8.19.0000. Julgamento em 16/01//2012 – Relator: 

Desembargadora Letícia Sardas. Votação unânime. Assim vem sendo 

proferido os julgados: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA EM RAZÃO DA LAVRATURA 

DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. 

Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Incumbe à 

concessionária o ônus de comprovar a regularidade do TOI. 2. Aplicação 

do entendimento contido no enunciado nº 256 da súmula do TJRJ, segundo 

o qual o termo de ocorrência de irregularidade não ostenta o atributo da 

presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário. (…) 8. 

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO (Apelação 

0033971-75.2017.8.19.0001. Relator: Des. Sérgio Seabra Varella. Data de 

Publicação: 06/02/2019) - Grifei. A Egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso, considera, ainda, como prova unilateral e inadmissível o 

documento apresentado pela concessionária: RECURSO INOMINADO – 

ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR - PROVA 

UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA COM AMEAÇA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE INCLUSÃO DO 

NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO 

– INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, 

EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA 

INCIDENTE DESDE O ARBITRAMENTO - SÚMULA Nº 362 DO STJ – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000385-97.2019.8.11.0028, 

TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019) – 

Grifei. Por essa razão é que se exige a comprovação concreta da 

irregularidade, de preferência por meio de prova pericial com a 

participação do consumidor ou pessoa por ele indicada, a fim de 

responder a todas essas interrogações levantadas, que por sinal, são 

imprescindíveis para ter a certeza do direito da Reclamada. Ressalto, que 

não se pretende tolher o direito das empresas de energia de cobrar o que 

efetivamente foi prestado, mas sim, assegurar que sejam observados os 

procedimentos adequados para a comprovação das irregularidades. 

Proibição da Cobrança Integral Demais disso, mesmo que sem vícios o 

procedimento e comprovada a irregularidade/deficiência no medidor, pela 

interpretação sistemática da normativa da ANEEL, entendo que o 

consumidor teria o direito de parcelar os débitos cobrados. É que a 

Resolução da ANEEL não trouxe expressamente a previsão de 

parcelamento no capítulo que trata sobre as irregularidades (a partir do 

art. 129), porém no capítulo tratado pela deficiência no medidor (a partir do 

art. 115), existe dispositivo expresso nesse sentido, qual seja: § 6º. A 

distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao 

dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número 

menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica 

subsequentes. Perceba, que a apuração de ambas as situações 

(irregularidade/deficiência) ocorre de forma similar, existindo, inclusive 

outros dispositivos que são aplicáveis aos dois procedimentos. Portanto, 

não existe motivo plausível para não permitir o parcelamento a critério do 

consumidor, pois na maioria dos casos, os consumidores são 

surpreendidos com uma fatura cobrando valor exorbitante (referente ao 

total), sendo conferido prazo ínfimo para efetuar o pagamento na 

totalidade. Essas condutas colocam o consumidor “contra a parede” e 

violam direitos básicos, como a dignidade da pessoa humana. No âmbito 

do CDC, caracteriza situação de onerosidade excessiva e vai de encontro 

às regras protetivas. Dano Moral. A parte Reclamante informa que teve o 

seu nome negativado pelo suposto débito no dia 30/07/2017, conforme 

extrato Id. 10941709. Consoante já mencionado nesta decisão, a cobrança 

dos aludidos débitos não encontram, por ora, qualquer legitimidade, pois 

não comprovada existência de irregularidade pela empresa Reclamada. Em 

consequência, a negativação realizada torna-se indevida e passível de 

reparação por danos morais. A conduta da Reclamada nessas situações 

deveria ser mais cautelosa, pois cobra um débito discutível, com oposição 

expressa do consumidor e, na maioria das vezes, sem observar o 

procedimento correto. Por essas razões, entendo presente o dever de 

indenizar, de acordo com a jurisprudência uníssona dos tribunais: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE 

ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. LAVRATURA DE TOI. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. 

REVELIA DA RÉ. FALHA DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação proposta em 

face de concessionária prestadora do serviço de fornecimento de energia 

elétrica. 2. Recebimento de TOI, com cobrança de valores a título de 

recuperação de consumo. 3. Responsabilidade objetiva da fornecedora, 

que lhe atribui o ônus de demonstrar a inocorrência de falha do serviço. 4. 

Revelia. 5. Responsabilidade da fornecedora não afastada. 6. Negativação 

indevida. 7. Dano moral in re ipsa. 8. Precedentes. 9. Fixação do quantum 

reparatório com observância dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. 10. Desprovimento do recurso. (TJRJ - Acórdão 

Apelação 0097042-17.2018.8.19.0001, Relator(a): Des. Gilberto Clóvis 

Farias Matos, data de julgamento: 05/02/2019, data de publicação: 

05/02/2019, 15ª Câmara Cível) – Grifei. Pedido Contraposto. Por 

consequência lógica, assim como pelas razões e fundamentos já 

apontados nesta decisão, o pedido contraposto deve ser improcedente, 

pois não comprovada a legitimidade do débito e a existência da 

irregularidade/deficiência. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo afastamento 

da preliminar alegada, assim como pela improcedência do pedido 

contraposto e PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para: A) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 6.960,11 (…). Em decorrência, DETERMINO 

que a parte Reclamada se abstenha de interromper o fornecimento de 

energia, bem como de não efetuar cobranças, por qualquer meio, 

relacionadas ao respectivo valor, razão pela qual ratifico a decisão liminar. 

B) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de 

correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos 

incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi 

apurado e quantificado em valores já atualizados. Sem custas e 

honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para 

que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2020. DIOGO 

TRINDADE RIBEIRO Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste/MT, 27 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003140-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERINALDO VASCONCELOS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELITO DOREA LIMEIRA JUNIOR OAB - BA37892 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1003140-67.2019.8.11.0037 Promovente: JOSE GERINALDO 

VASCONCELOS DE ANDRADE Promovido: AZUL LINHAS AEREAS Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e Decido. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Narra o Autor de adquiriu passagem aérea de ida e volta, para voar de 

Cuiabá para Aracaju com escalas em Campinas e Recife, sendo: Voo nº 

4083, partida no dia 20/05/19 às 13h55min Cuiabá; chegada às 16h55min 

em Campinas ; 2. Voo nº 5100, partida no dia 20/05/19 às 18h50min 

Campinas; chegada às 22h em Recife; 3. Voo nº 5144, partida no dia 

20/05/19 às 23h25min Recife; chegada às 00h50min em Aracaju. Que o 

voo referente ao trajeto de chegada de Campinas para Recife atrasou e 

não conseguiu pegar o voo de conexão que o levaria de Recife para 

Aracaju. Que foi reacomodado em um taxi, realizando o trecho Recife X 
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Aracaju durante a madrugada e por via terrestre, que somente chegou na 

cidade de Aracaju por volta das 07h00 do dia 21/05/2019, quando na 

verdade deveria ter chegado as 00h50min. Alega a Reclamada em sua 

contestação que por motivos de condições climáticas que atingiram a 

região na data prevista para o embarque o voo AD 5100 sofreu atraso, 

que imediatamente, segundo as alternativas disponíveis, disponibilizou o 

modo mais rápido para sua chegada ao destino final, empenhando todos 

os esforços para que a viajante chegasse ao destino com a maior 

brevidade possível. Alega causas excludentes de responsabilidade, 

inexistência de danos morais e improcedência dos pedidos autoral. Pela 

análise probatória dos autos, verifica-se no bilhete aéreo que o voo de 

retorno (AD 5059), com conexão em Campinas/SP, saindo às 21h55 com 

chegada prevista para Cuiabá/MT às 23h10, foi alterado, com saída às 

05h40 chegando em Cuiabá/MT às 07h30, atrasando em mais de 8h o voo 

inicialmente contratado. Pois bem. A responsabilidade da reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados 

na exordial apresentaram-se verossímeis. É incontroverso nos autos que 

a parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da 

reclamada e que estes não foram prestados nos limites do contrato. No 

presente caso, entendo que o fato do voo n 5100 ter se atrasado fez com 

que o Autor perdesse sua conexão, onde foi reacomodado em um táxi, 

que o fez percorrer 501 km, por aproximadamente 07 horas em via 

terrestre, criou uma situação de flagrante intranquilidade de espírito e 

abalo psicológico, o que demonstra a ocorrência de efetivo dano moral. 

Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à parte 

reclamante, isso porque o atraso do voo contratado e a perda de conexão 

lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que 

foi surpreendida com a deficiente prestação do serviço. Assim, estando 

evidente o não cumprimento do contrato de transporte de passageiros 

pela Reclamada, deve a mesma responder pelas perdas e danos 

provocados à parte reclamante, a teor do disposto no art. 389, do CC, e do 

Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso VI. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada. No que pertine aos danos morais, a reparação do 

dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 

1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo 

art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar 

de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. A parte Autora ainda pleiteia pelo 

valor de R$ R$ 1.312,62 (um mil, trezentos e doze reais e sessenta e dois 

centavos), a titulo de restituição da importância paga, porém, não entendo 

devido, pois apesar das intempéries narrada, o autor concluiu o trajeto 

desejado. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural para condenar 

as Reclamadas, solidariamente, a pagarem à parte Reclamante o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação válida. Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do valor 

devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado 

para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 

10%, não incluindo honorários advocatícios constante na segunda parte 

do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. 

Conforme artigo 40 da lei 9.099/95, à apreciação da Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito para que se produzam os devidos efeitos legais. 

Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 29 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007513-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLINET APARECIDA MADALENA DA COSTA MAGNE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1007513-78.2018.8.11.0037 Promovente: OLINET 

APARECIDA MADALENA DA COSTA MAGNE Promovido: MORRO DA 

MESA CONCESSIONARIA S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I 

do CPC. Mérito Narra a autora que no dia 06/09/2018, sua nora transitava 

pela rodovia com veículo de sua propriedade, quando no km 109, colidiu 

com um animal silvestre na pista causando avarias no para- choque do 

automóvel. Que a condutora procurou o atendimento da Requerida, que lhe 

informou que seria feito um boletim de acidente, todavia, o pedido 

administrativo de reparação de danos foi negado. Ao final pleiteia por dano 

material no importe de R$3.770,00 (três mil setecentos e setenta reais), 

bem como, dano moral. A requerida, por sua vez, aduziu a ausência de 

responsabilidade, ao argumento de tratar de animal silvestre sendo 

impossível evitar a existência desses animais, que existe sinalização pela 

via, que efetua rondas e monitoramentos na rodovia cumprindo o contrato 

de concessão. Pugna o valor de dano material e a consequente 

improcedência dos pedidos autoral. In casu, é oportuno esclarecer que a 
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relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. A requerida é concessionária responsável pela 

administração da via pública, possuindo o dever de assegurar as 

condições de trafegabilidade da via, devendo exercer todos os cuidados 

para que animais de grande porte não transitem na rodovia. No mesmo 

sentido, decidiu o TJ/RS: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL 

EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. PRESENÇA DE ANIMAL EM RODOVIA PEDAGIADA. 

COLISÃO. DEVER DE INDENIZAR DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. 1. Recai sobre a concessionária 

que administra a rodovia concedida o dever de assegurar as devidas 

condições de trafegabilidade da estrada explorada, sendo seu o dever de 

manter a via em condições de rodagem, incluindo-se nisso a ausência de 

animais na pista. Destarte, sendo incontroverso o ingresso de animal na 

BR 290, Km 15,4, na data de 24.5.2013, por volta das 18h30min, em Santo 

Antônio da Patrulha (sentido Porto Alegre- Litoral), o que ocasionou o 

acidente, causando danos no micro-ônibus, placas CZX 4570, de 

propriedade da parte autora, presente o dever de indenizar. 2. 

DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. O fato destacado na sentença de ser público 

e notório que veículos "batidos" possuem valor econômico inferior àqueles 

que nunca foram objeto de conserto não implica, primeiro, que se 

considere, si et quantum, advindo o prejuízo de ordem material acusado, 

pois cediço que o dano material, para ser reparado, não prescinde da 

prova efetiva do prejuízo suportado; segundo, que se adote, sem mais, o 

valor do pedido de depreciação do veículo, orçado em R$9.500,00 (nove 

mil e quinhentos reais), sem que se saiba como e por que a autora atingiu 

a cifra postulada. Portanto, incabível o deferimento do pedido de 

indenização pela depreciação do veículo da autora, pois ausente prova 

das alegações autorais. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70074638339, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 

06/02/2018). (grifei) A partir daí, não há o que se falar em ausência de 

responsabilidade ou responsabilidade de terceiros. Quanto à 

responsabilidade pelos danos, a responsabilidade da requerida é objetiva 

em relação aos danos causados, sendo necessário, portanto, a 

demonstração da conduta (ação ou omissão), a existência do dano e o 

nexo de causalidade entre estes, não sendo exigido, portanto, a 

demonstração da culpa do agente. Cito decisão do TJ/RS nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. ANIMAIS NA PISTA. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. 1. Legitimidade passiva: a demandada é 

parte legítima para responder por danos causados em acidente de trânsito 

envolvendo a presença de animal em rodovia sob sua concessão. 2. 

Responsabilidade objetiva: a concessionária responsável pela via deve 

arcar com os riscos inerentes a sua conduta, seja ela comissiva, seja 

omissiva. Os cidadãos que transitam pelas estradas públicas pedagiadas, 

em razão de sua presumida vulnerabilidade, não têm o ônus de provar a 

culpa ou o dolo do agente público. Ou seja, para que haja o dever de 

indenizar, suficiente que nada exclua, no curso do processo, a formação 

do nexo causal direto entre a omissão e o evento danoso. No caso em 

pauta, restou comprovado que as avarias no veículo decorreram do 

choque causado em animal (vaca), o qual adentrou na pista de rolamento. 

3. Danos materiais: no caso concreto, os valores referentes ao conserto 

do veículo se revelam idôneos, porquanto derivados de orçamentos 

produzidos por oficinas mecânicas. Desse modo, entende-se que não há 

indício de que os referidos montantes estariam em valores desarrazoados. 

Ou seja, os documentos apresentados nos autos dispõem de validade 

bastante para mensurar o montante indenizatório a título da referida 

rubrica, razão pela qual o valor arbitrado na sentença não comporta 

redução. 4. Ônus sucumbenciais: manutenção. Apelação desprovida. 

Unânime. (Apelação Cível Nº 70075846766, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, 

Julgado em 23/11/2017). (grifei) No caso dos autos, devidamente 

demonstrado a omissão da requerida no tocante a ausência de cuidado e 

vigilância no tocante a trafegabilidade da via administrada em relação à 

existência de animais na pista. Ademais, as fotografias acostadas ao ID 

16510763 são suficientes para demonstrar os danos causados no veículo 

em razão da batida junto ao animal que se encontrava na pista. Por fim, 

tenho que a demandada não logrou êxito em demonstrar a existência de 

culpa exclusiva do autor, condutor do veículo, quando do acidente narrado 

nos autos, ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do 

CPC. Nessa linha, devidamente demonstrado nos autos a responsabilidade 

demandada em relação a reparação de eventuais danos sofridos pelo 

autor. Pleiteou a parte autora a condenação da requerida ao pagamento à 

título de danos materiais na quantia total de R$3.770,00 (três mil 

setecentos e setenta reais). A reparação dos danos materiais exige a 

comprovação inequívoca do prejuízo financeiro suportado pela vítima, 

diante da natureza deste dano, que serve para recuperar aquilo que, 

materialmente, foi perdido por quem sofreu o prejuízo. A parte autora 

acostou aos autos orçamento referente ao conserto do veículo conforme 

ID 16510771. Nessa linha, entendo que o requerente logrou êxito na 

comprovação de danos materiais no importe de R$3.770,00 (três mil 

setecentos e setenta reais) como se vê dos documentos mencionados. 

Os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IGPM 

desde o efetivo desembolso, devendo incidir, inclusive, juros de mora de 

1% desde a data do evento danoso, a teor do disposto na súmula 54 do 

STJ, ocasião em que ocorreu o acidente. Pleiteia por fim a parte autora a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

Ademais, inobstante o irrefutável ato ilícito incorrido pela requerida, tenho 

que a pretensão da parte autora em ser indenizado a título de danos 

morais não reivindica a proteção jurisdicional, pois, trata-se de um mero 

dissabor ínsito à própria vida em sociedade. Como se não bastasse, 

consigno que a situação vivenciada pela parte autora (animal na pista) não 

chegou a lhe proporcionar qualquer lesão corporal, o que, definitivamente, 

apenas fortalece o entendimento deste juízo acerca da ausência de 

violação de qualquer atributo relacionado à personalidade do consumidor. 

Visando corroborar a fundamentação acima mencionada, segue abaixo, 

por analogia, uma jurisprudência oriunda do TJMG: “APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM TIJOLO EM 

RODOVIA PEDAGIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA - EXCLUDENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - 

DANOS MATERIAIS PRESENTES - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. I- A 

luz do art. 37, § 6º da CR/88, é objetiva a responsabilidade da 

concessionária de serviço público, sendo prescindível, pois, a aferição da 

culpa, limitando-se a análise da responsabilidade civil à ocorrência do 

dano e do nexo causal. II- Em se tratando de rodovia de trânsito rápido 

com várias pistas em cada direção (BR-050), cuja utilização é remunerada 

mediante pedágio, evidente que tem a concessionária o dever de zelar 

pela segurança, respondendo objetivamente sempre que esta venha a 

falhar e cause algum dano aos usuários. III- A presença de objeto (tijolo) 

na pista de rolamento não constituiu fato fortuito externo a afastar a 

responsabilidade da concessionária, por não se tratar de fato 

absolutamente imprevisível, ou inevitável, mas, ao revés, risco inerente à 

própria atividade de administração rodoviária. IV- Comprovados os danos 

materiais decorrentes do acidente, relativos ao pagamento do conserto do 

carro avariado. V- Ausente a comprovação do abalo psicológico ou das 

lesões de ordem moral, faz-se indevida a indenização por danos morais à 

vítima de acidente de trânsito, sem vitima e sem gravidade, 

configurando-se o ocorrido como meros aborrecimentos. (TJ-MG - AC: 

10261170048688001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 

29/01/2019, Data de Publicação: 31/01/2019).”. (Destaquei). Diante de todo 

o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida, apenas para condenar a reclamada ao pagamento a 

título de danos materiais o valor de R$3.770,00 (três mil setecentos e 

setenta reais) corrigidos a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou 

seja, a data do acidente na via pedagiada (06/09/2018), não havendo de 

se falar em qualquer indenização a título de danos morais e lucros 

cessantes. Decisão sujeita à homologação do Douto Juízo de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. EVELYN 

RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 
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sentença. Primavera do Leste-MT, 29 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007602-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANA MARIA GAIATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1007602-04.2018.8.11.0037 Reclamante: Jordana Maria Gaiatto 

Reclamada: UNIC Educacional Ltda. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do Mérito: A 

Reclamante esclareceu na petição inicial ser bacharel em Direito, bem 

como, que estudou na instituição de Ré no período de 2012 a 2016 e 

ainda, que colou grau na data de 23/02/2017. A Autora relatou que, por se 

tratar de uma pessoa carente e não dispor de condições financeiras, 75% 

do valor de suas mensalidades eram custeadas pelo FIES, enquanto a 

diferença de 25% era amortizada por intermédio de uma bolsa de estudos 

(referente a um convênio mantido entre a CDL/ACIPLE e a instituição de 

ensino), ou seja, não era gerado nenhum débito com a Reclamada. A 

Postulante alegou que, na data de 07/11/2018, foi surpreendida por uma 

ligação da Reclamada, ocasião em que tomou conhecimento de que 

haveria um débito (o qual, com desconto, era representado pelo montante 

de R$ 3.079,56) pendente de pagamento e ainda, que o mesmo era 

decorrente de uma diferença do valor da mensalidade cobrada em 2017 

(ou seja, quando o curso já havia sido concluído). Por entender a 

mencionada cobrança é indevida, bem como, que tal fato lhe proporcionou 

prejuízos de ordem moral e material, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada sustentou 

que as alegações iniciais são infundadas, bem como, que a Reclamante 

não apresentou provas acerca dos fatos que alega e ainda, que o simples 

fato da mesma ter tido o nome negativado não se prestou em lhe causar 

abalo moral. A Reclamada alegou que não pode ser responsabilizada por 

um fato de terceiro (pois, a Autora não teria tomado nenhuma providência 

administrativa ao constatar a negativação de seu nome), bem como, que 

não praticou nenhum ato ilícito e inexistem danos a serem indenizados. 

Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do CDC, DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da Reclamante. 

Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, 

bem como, atento a todo o acervo probatório colacionado aos autos, tenho 

que o direito milita parcialmente em favor das pretensões inaugurais, 

conforme será devidamente fundamentado. - Da pretensão declaratória: 

Data máxima vênia à contestação protocolizada nos autos, tenho que a 

Reclamada não se atentou a combater os fatos que realmente ensejaram a 

propositura da presente lide, pois, ventilou apenas considerações 

genéricas. Da exegese da narrativa inaugural, verifica-se que em nenhum 

momento a Reclamante chegou a mencionar que foi negativada 

indevidamente, o que, registra-se, foi um dos alicerces da contestação. Na 

verdade, a Autora esclareceu ter estudado “Direito” na instituição de 

ensino (período de 2012 a 2016), bem como, que suas mensalidades 

foram integralmente custeadas pelo FIES (75%) e por uma bolsa de 

estudos (25%), razão pela qual, entende que a cobrança que lhe está 

sendo atualmente direcionada não possui nenhum respaldo. A meu ver, a 

tese sustentada pela Reclamante detém total verossimilhança, pois, 

conforme pode ser visualizado no “Extrato Financeiro” anexo à inicial (Id. 

nº 16566338), verifica-se que a acadêmica realmente gozava de uma 

bolsa de 100% no tocante às suas mensalidades (o que é inclusive 

corroborado pelos aditamentos semestrais e pelas declarações da 

ACIPLE) e ainda, que no último semestre de seu curso (2016/02), não 

havia registro de nenhuma dívida pendente de pagamento. Não se pode 

olvidar que, ao apresentar a sua defesa, a Reclamada não esclareceu 

minimamente qual seria a origem da dívida que está sendo cobrada em 

detrimento da Reclamante, o que, a meu ver, não só demonstra patente 

desrespeito ao que preconiza o artigo 373, II, do CPC/2015, como também, 

confere ainda mais credibilidade aos argumentos inaugurais, nos termos 

do artigo 341 do CPC/2015, o qual segue transcrito: “Art. 341. Incumbe 

também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas, salvo se: (...)”. (Destaquei). Ainda que tente se esquivar de 

suas responsabilidades, cumpre salientar que, em se tratando o vínculo 

existente entre as partes de uma relação consumerista (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos 

do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para evitar eventual falha na 

prestação dos seus serviços, o que não é o caso. Portanto, não tendo 

sido devidamente comprovada qual a origem da dívida debatida nos autos 

(reiterando que, segundo provas apresentadas pela Autora, restou 

demonstrado que a mesma detinha uma bolsa de 100% no tocante 

pagamento de suas mensalidades), entendo que a cobrança que está 

sendo direcionada em detrimento da Reclamante se revelou totalmente 

indevida, motivo pelo qual, a instituição Ré deve ser compelida em 

promover o cancelamento da pendência que, injustificadamente, subsiste 

em seus sistemas. - Da repetição do indébito: Não obstante a parte Autora 

tenha postulado pelo ressarcimento em dobro da dívida (R$ 3.079,56) que 

lhe está sendo cobrada indevidamente, entendo que o referido pleito não 

reivindica o acolhimento deste juízo. Reza o artigo 42, parágrafo único, do 

CDC que: “Art. 42. (...) Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável.”. (Destaquei). Concatenando o dispositivo 

supra ao caso em comento, tenho que não se fazem concomitantemente 

presentes os requisitos inerente a repetição do indébito, pois, ainda que 

lhe tenha sido cobrado um valor indevido (cuja origem a Instituição de 

Ensino não se prestou a esclarecer), o fato é que a Reclamante não 

apresentou qualquer comprovante de pagamento da famigerada 

importância de R$ 3.079,56, mas, tão somente, um boleto que foi 

encaminhado ao seu e-mail pela IES. - Do dano moral: Já no que se refere 

à pretensão da Reclamante em ser indenizada a título de danos morais, 

entendo que a mesma, com a devida vênia, deve ser igualmente repelida. 

Inobstante a Reclamada não tenha se dignado em apresentar provas 

mínimas acerca da regularidade da cobrança debatida nos autos (tanto é 

que não instruiu a sua genérica contestação com qualquer documento 

idôneo), tenho plena convicção de que a conduta perpetrada pela 

instituição de ensino se limitou à uma cobrança indevida de valores, não 

tendo ocorrido nenhum outro desdobramento que pudesse ter ocasionado 

qualquer ofensa ao nome, à credibilidade ou a imagem da Reclamante. 

Destarte, tratando-se a matéria debatida nestes autos de uma simples 

cobrança indevida (não tendo sido efetivado nenhuma inserção creditícia 

em nome da Autora), bem como, não tendo sido apresentada qualquer 

prova acerca de eventual desvio produtivo (como, por exemplo, a 

consumidora ter tentado resolver a questão administrativamente por 

intermédio do PROCON), entendo que a situação vivenciada pela 

Demandante não enseja o reconhecimento de qualquer reparação a título 

de danos morais, haja vista se tratar de um aborrecimento ínsito à própria 

vida em sociedade. Visando fortalecer o mencionado entendimento, segue 

colacionada, por analogia, uma jurisprudência do TJMS: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. MENSALIDADE ESCOLAR. MERO 

ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que julgou 

improcedentes os pedidos contidos na inicial, deixando de condenar a 

instituição de ensino ao pagamento por danos morais, pois o 

reconhecimento da existência de cobrança indevida não tem o condão de 

gerar dano moral indenizável, isto porque, no presente caso, o consumidor 

experimentou mero dissabor. (TJ-MS - AC: 08411427920168120001 MS 

0841142-79.2016.8.12.0001, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data 

de Julgamento: 17/04/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/04/2018).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida 

apenas RATIFICAR a decisão interlocutória outrora proferida nos autos (Id. 
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nº 17010805) e, por corolário, DECLARAR a inexistência da dívida que 

está sendo exigida indevidamente da Reclamante (a qual, sem desconto, é 

representada pelo valor de R$ 3.657,49), não havendo de se falar 

repetição do indébito ou ainda, na existência de danos morais 

indenizáveis. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste-MT, 29 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000703-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000703-87.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELENA RODRIGUES BATISTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - MATO GROSSO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de propriedade de 

veículo automotor c/c inexistência de débito tributário, promovida por 

ELENA RODRIGUES BATISTA em face de ESTADO DE MATO GROSSO e 

DETRAN – MATO GROSSO, Afirma a parte Reclamante que foi proprietária 

de um veículo – MODELO GM/MONZA SL (NACIONAL), ano 1985/1985, cor 

prata, placa JYM5487, RENAVAM 126469806 e CHASSI 

9BG5JK11ZFB066858, o qual foi vendido há 13 anos para terceira pessoa 

com nome desconhecido e endereço incerto. Aduz que o referido 

comprador não efetuou a transferência da propriedade do automóvel junto 

ao Detran para o seu nome. Em razão disso, o IPVA - e demais encargos 

decorrentes da propriedade veicular, estão sendo lançados em nome da 

Reclamante, a qual diz não ser mais a proprietária do bem. Dessa forma, 

pleiteia seja seu nome excluído da propriedade veicular, bem como sejam 

declarados inexistentes os débitos tributários. Em sede de contestação, o 

primeiro Reclamado ESTADO DE MATO GROSSO alegou ilegitimidade 

passiva, no que tange aos débitos de licenciamento, seguro, DPVAT, 

registro de transferência do veículo e imputação de pontos provenientes 

de multa de trânsito. No mérito, sejam os pedidos julgados totalmente 

improcedentes. Contestou, também, o segundo Reclamado DETRAN/MT, 

alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva e ausência de interesse 

de agir. No mérito, sejam os pedidos julgados improcedentes. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, motivo pelo 

qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. É o breve relato. Decido. I. DAS 

PRELIMINARES: Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas 

pelos Reclamados, tendo em vista que a parte busca a anulação de débito 

lançados pelas mesmas, cada qual com o tributo de sua competência, 

destarte, faz-se necessário a participação das acionadas nesta lide. 

Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo 

Reclamado DETRAN/MT, haja vista que a autora visa o cancelamento dos 

débitos que foram por ele lançados. II. DO MÉRITO: Compulsando 

detidamente os autos, entendo que a presente demanda não merece 

procedência. A matéria em discussão consiste na verificação do 

preenchimento ou não das exigências legais para que a Reclamante possa 

ser excluída da condição de contribuinte, por ser, em tese, ex-proprietária 

do veículo especificado na petição inicial. In casu, verifica-se que, embora 

a Reclamante alegue ter vendido a terceiro o veículo, não há um único 

documento comprove essa transação. Ainda, sequer qualificou o novo 

proprietário ou apresentou prova robusta da venda do automóvel. Assim 

sendo, faz-se ausente a prova da tradição do veículo, da transferência e 

da comunicação ao DETRAN/MT, sendo que a própria Reclamante admite 

que não providenciou referida comunicação. Importante lembrar que, não 

houve comprovação nos autos que no momento em que fora feita a venda 

do bem também tenha sido realizada a comunicação da venda ao órgão 

competente, inclusive, que compete à própria parte autora realizar a citada 

comunicação sob pena de ser responsabilizado solidariamente, conforme 

determina o artigo 134 do CTB: “Art. 134. No caso de transferência de 

propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo 

de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada 

do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. ” 

Não sendo comprovada a comunicação por parte do autor da 

transferência do veículo, não é possível o afastamento da 

responsabilidade tributária. Nesse sentido, segue jurisprudência: CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE 

VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. 

RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. ART. 134 CTB. AUSÊNCIA DE 

PROVA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE MULTAS E IMPOSTOS. 

INCABÍVEL. 1. O agravante-alienante não logrou êxito em comprovar que 

comunicou a transferência do veículo em questão ao DETRAN, obrigação 

prevista no art. 134 do CTB. 2. Sem se desincumbir de sua obrigação 

legal, incabível o atendimento do pleito do recorrente, qual seja, o 

afastamento da responsabilidade pelos tributos do automóvel. 3. Agravo 

de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07008909620188070000 

DF 0700890-96.2018.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de 

Julgamento: 03/05/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 18/05/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte não se 

desincumbiu em comprovar nos autos que teria vendido a terceira pessoa 

o veículo ao qual vem sofrendo restrições. Sendo que no presente caso, o 

ônus da prova incumbe a quem alega, nos termos do artigo 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sobre esse ponto observo que o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, na forma 

do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. A regra de julgamento, 

que é dirigida ao julgador no momento de se proferir a sentença, adota um 

critério objetivo na apreciação da prova já que o juiz, não pode a seu 

arbítrio escolher livremente as regras que irão norteá-lo na decisão da 

causa. Com relação ao IPVA, embora se trate de imposto sobre a 

propriedade, que se transmite com a tradição, o novo proprietário deve ser 

identificado, identificação essa de responsabilidade exclusiva do 

proprietário anterior, sob pena de lesão ao erário, que não pode cobrar 

imposto de um "fantasma"! Passou da hora das pessoas assumirem as 

consequências de seus atos comissivos e omissivos (parágrafo 

acrescido pelo juiz togado). Com efeito, cabe socorrer-se das normas 

sobre o ônus probatório nas vezes em que a parte, no caso o autor, por 

omissão, não tenha trazido aos autos elementos para se chegar a uma 

conclusão segura sobre o deslinde do feito. Em outras palavras, por não 

ter o autor e réu produzido qualquer prova de suas alegações deixaram 

de serem beneficiados com a consideração do fato afirmado como de seu 

interesse, pois não se deram ao trabalho de produzir prova nesse sentido. 

Ao autor provar, unicamente, os fatos constitutivos de seu direito, o que 

não foi feito, cabendo, por sua vez, ao réu provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos desse direito. No Brasil, esse posicionamento é 

defendido por Antônio Carlos Marcato: “Se a parte a quem toca o ônus 

afirma a existência do fato, a sentença não o levará em conta, e se 

pretende negá-lo, tratará do mesmo como se ocorrido; em qualquer 

hipótese, contudo, é relevante notar que a conclusão judicial nesses 

casos não será da mesma ordem que aquela advinda da certeza em torno 

do fato, já que a própria dúvida aqui tomada como pressuposto impede 

uma afirmação peremptória. O juiz se limitará a fazer alusão ao critério 

legal previsto em matéria de ônus, e por força dele à impossibilidade de 

acolhimento, na decisão, desta ou daquela versão, sem necessariamente 

excluí-la no plano real” (Código de Processo Civil Interpretado, p. 1002). 

Diante disso, não sendo comprovado que houve efetivamente a venda nos 

autos do veículo, a presente demanda merece improcedência. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 

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

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste/MT para homologação conforme o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2020. 

Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005609-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALES ROBERTO DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA DOS SANTOS AZEVEDO OAB - MT25644/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1005609-23.2018.8.11.0037 Reclamante: Marcelino da Silva 

Conceição Reclamado: Tales Roberto Dias SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, embora o Reclamante tenha sustentado, em sede de 

impugnação (Id. nº 16507819), que a inquirição de testemunhas se 

prestaria em comprovar a narrativa inicial, tenho que tais argumentos 

perderam o seu objeto. Da exegese dos andamentos processuais, 

verifica-se que, com o retorno dos autos da Turma Recursal Única de MT, 

o Reclamante apresentou uma manifestação (Id. nº 22799171) com as 

seguintes considerações: “(...) aguarda-se o processo ficar concluso 

para r. SENTENÇA deste juízo.”. (Destaquei). Considerando o sucinto 

argumento ventilado pelo Demandante, resta evidente que o mesmo não 

possui mais nenhuma prova a ser produzida, motivo pelo qual, delibero por 

julgar antecipadamente a lide. Fundamento e decido. Da preliminar: - Da 

ilegitimidade passiva: Em que pesem as considerações preliminares 

apresentadas pelo Reclamado, entendo que as mesmas devem ser 

refutadas. A meu ver, tendo o Reclamante sustentado que promoveu a 

venda do seu veículo, bem como, que apesar de ter assumido a 

responsabilidade de promover a transferência que se fazia devida (assim 

como todos os atos provenientes do negócio realizado), o Reclamado 

supostamente teria deixado de cumprir o pactuado, entendo ser prematuro 

o reconhecimento da ilegitimidade ad causam do Réu, restando 

imprescindível o enfrentamento do mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. Do Mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial 

ter realizado a venda de um veículo ao Reclamado (AUDI/A3 1.8; Placa: 

DBE-6907; Renavam: 753047667; Gasolina; Cor: Prata; Ano/Modelo: 2001) 

pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o qual foi devidamente 

quitado. O Autor relatou que, apesar de ter se comprometido em arcar com 

as despesas de transferência (tanto é que foi outorgada uma procuração) 

e os demais atos inerentes ao fato, o Reclamado não cumpriu com o seu 

mister. O Postulante alegou que não foram realizados os pagamentos dos 

impostos (IPVA), bem como, que a transferência do bem não foi realizada 

(destacando inclusive que o veículo teria sido revendido e estaria em 

Rondonópolis – MT), que passou a receber multas (as quais culminaram 

com o desconto de pontos em sua CNH) e ainda, que se encontra 

cadastrado na dívida ativa. Por entender que os fatos acima mencionados 

estão lhe proporcionando prejuízos, o Reclamante ingressou com a 

presente demanda. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, o 

Reclamado sustentou que o Autor vendeu o seu carro em uma loja de 

revenda de veículos usados, bem como, que era apenas um funcionário 

do local e ainda, que recebeu em seu nome uma procuração para poder 

transferir o bem (haja vista que o Reclamante não morava na cidade). O 

Réu relatou que, após o Autor ter vendido o carro, a loja de revenda 

acabou sendo fechada, no entanto, o proprietário do local (o qual foi o 

comprador do veículo) permaneceu com o bem em sua posse, vindo a 

posteriormente entrega-lo a terceiros para o pagamento de dívidas. O 

Reclamado destacou que o Autor não apresentou provas de quem foi o 

legítimo comprador de seu carro, bem como, que o fato de lhe ter sido 

outorgada uma procuração não o torna responsável pelo pagamento de 

débitos relacionados ao veículo, motivo pelo qual, entende que não pode 

ser responsabilizado. Com amparo nos referidos argumentos, o 

Reclamado pugnou pela improcedência da lide. Após promover a análise 

das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao 

acervo documental protocolizado nos autos, tenho que o direito não milita 

em favor das pretensões inaugurais. Reza o artigo 373, I, do CPC/2015 

que: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito;”. Da exegese da narrativa fática apresentada 

na exordial, verifica-se que o Reclamante declarou ter vendido o seu 

veículo à pessoa do Reclamado pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco 

mil reais). Contudo, conforme pontuado pelo Reclamado em sede de 

contestação, extrai-se dos documentos anexos à inicial que não foi 

apresentado nenhum “Contrato de Compra e Venda”, o que, 

definitivamente, compromete a verossimilhança da tese sustentada pelo 

Reclamante, precipuamente porque não foi comprovado quem foi 

efetivamente o comprador do famigerado veículo. Ademais, inobstante a 

tentativa do Reclamante em imputar a responsabilidade pela ausência de 

transferência do veículo à pessoa do Reclamado, tenho que a mesma 

deve ser repelida. Embora o Reclamado tenha sido realmente constituído 

como sendo “procurador” do Reclamante, a princípio o instrumento do 

mandato restou cumprido, tanto é que o próprio Postulante reconheceu ter 

vendido o seu carro e ainda, que os valores devidos (R$ 25.000,00) 

restaram devidamente quitados. Oportuno transcrever o que resta 

disposto no referido artigo 123, I, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro: 

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de 

Veículo quando: I – for transferida a propriedade; (...) § 1º No caso de 

transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as 

providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado 

de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as 

providências deverão ser imediatas.”. (Destaquei). A meu ver, consoante 

alhures mencionado, no intuito de corroborar os argumentos iniciais, o 

Reclamante haveria de ter apresentado justamente o “Contrato de Compra 

e Venda”, pois, a obrigação de transferência de qualquer veículo somente 

pode ser exigida de seu proprietário/adquirente, o que, data máxima vênia, 

ao que tudo indica, não é o caso do Reclamado. Destarte, em não se 

fazendo concomitantemente presentes os requisitos ensejadores da 

responsabilidade civil (haja vista que não foi comprovada qualquer ação 

ou omissão pelo Réu), tampouco qualquer descumprimento “contratual” 

por parte do Reclamado, tenho plena convicção de que o mesmo não deve 

responder pelos infortúnios vivenciados pelo Reclamante (seja no tocante 

ao pagamento de impostos, inscrição na dívida ativa, recebimento de 

multas ou desconto de pontuações em sua CNH). Outrossim, consigno 

que, no intuito de se resguardar de quaisquer infortúnios, incumbia ao 

Reclamante, tão logo realizou a venda de seu veículo, ter comunicado o 

referido negócio junto ao Órgão de trânsito competente, justamente para 

evitar que lhe fossem imputados débitos ou multas oriundas da eventual 

ausência de transferência do bem. Nesse sentido, segue transcrito o que 

preconiza o artigo 134 do CTB: “Art. 134. No caso de transferência de 

propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo 

de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada 

do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”. 

(Destaquei). Portanto, não tendo a parte Autora se desincumbido do ônus 

de apresentar provas acerca dos fatos constitutivos do seu direito (artigo 

373, I, do CPC/2015), seja no que concerne à aquisição do veículo pela 

pessoa do Reclamado ou ainda, no que diz respeito à comunicação de 

venda que deveria ter sido direcionada ao DETRAN, tenho que as 

pretensões perseguidas na exordial devem ser totalmente rejeitadas. A 

jurisprudência pátria é pacífica em contemplar o entendimento de que a 

obrigação pela transferência de um veículo cabe ao adquirente (assim 

como a responsabilização do mesmo pelos débitos gerados após a 

tradição do bem), conforme pode ser visualizado nos julgados que, por 

analogia, seguem colacionados: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. INFRAÇÕES DE 

TRÂNSITO E DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE 

DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO 

PROPRIETÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB RELATIVIZADA. 

PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. É obrigação do 

adquirente transferir o veículo para o seu nome junto ao Departamento de 

Trânsito (DETRAN), nos termos do art. 123, § 1º, do CTB. 2. Ainda que não 

proceda à transferência do veículo, responde o novo proprietário por 

débitos posteriores à data da tradição comprovada nos autos. (...). (TJ-DF 

07045005720188070005 DF 0704500-57.2018.8.07.0005, Relator: 

SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 10/04/2019, 5ª Turma Cível).”. 

(Destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO COMINATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO. 

RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO QUE RECAI AO 

COMPRADOR. EXEGESE DO ART. 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO 

BRASILEIRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70079120663 RS, Relator: Pedro 
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Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Oitava Câmara 

Cível).”. (Destaquei). “OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO. 

TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NÃO OCORRRÊNCIA. 

MULTAS E ENCARGOS GERADOS APÓS A ENTREGA DO BEM. 

RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 

1. (...). 2. Cabe, pois, ao comprador a obrigação de arcar com as multas e 

impostos direcionados à habilitação do autor, em razão da mora na 

transferência do veículo. 3. Apelo da autora parcialmente provido. Apelo 

adesivo do requerido desprovido. (TJ-DF 20160310044084 

0029467-92.2013.8.07.0003, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de 

Julgamento: 16/11/2016, 2ª TURMA CÍVEL).”. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor de ambos os litigantes (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste-MT, 29 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIRIA SOARES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1000325-63.2020.8.11.0037 Reclamante: Fernanda Castelini 

Antunes Beraldi & Cia Ltda. - EPP Reclamada: Juliria Soares de Lima 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, considerando a revelia incorrida pela 

Reclamada, bem como, não tendo sido requerida a produção de qualquer 

outra prova complementar, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(artigo 355, II, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do Mérito: A 

Reclamante esclareceu na petição inicial que, na data de 10/10/2017, a 

Reclamada comprou algumas roupas e derivados em seu estabelecimento 

comercial, bem como, que em razão do referido negócio, foram emitidas 10 

faturas no valor total de R$ 3.011,40 e ainda, informou que a Ré não 

promoveu os pagamentos que se faziam necessários. A Autora alegou 

que, não obstante todos os esforços despendidos para tentar satisfazer o 

seu crédito, não obteve sucesso, razão pela qual, ingressou com a “Ação 

de Cobrança”. Extrai-se dos andamentos processuais que, não obstante 

tivesse sido devidamente citada (Id. nº 30328653), a Reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação realizada nos autos (Id. nº 

30354576). Reza o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.”. 

(Destaquei). Concatenando o dispositivo legal supracitado à presente 

demanda, bem como, considerando a ausência injustificada da 

Demandada à sessão conciliatória, aplico os efeitos da revelia e 

consequentemente, presumo como verdadeiras as explanações 

registradas na peça vestibular. Independentemente da revelia incorrida 

pela Reclamada, consigna-se que a Reclamante logrou êxito em 

apresentar provas acerca dos fatos constitutivos do seu direito (artigo 

373, I, do CPC/2015), pois, instruiu a petição inicial com um “Recibo de 

Renegociação de Parcelas” e ainda, uma “Nota Promissória”, ambos 

devidamente assinados pela parte Ré. Ademais, da exegese do conteúdo 

dos documentos supracitados, verifica-se nitidamente que a Reclamada 

assumiu o compromisso de honrar uma dívida (a qual, por sua vez, foi 

parcelada em 10 vezes) no valor total de R$ 3.011,40 (três mil, onze reais 

e quarenta centavos). Oportuno fazer menção ao que prevê o artigo 389 

do Código Civil: “Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor 

por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices 

oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”. 

(Destaquei). In casu, diante da considerações e provas que instruíram a 

inicial (as quais, definitivamente, comprovaram que realmente subsistiu 

vínculo entre os litigantes), bem como, em respeito ao artigo 373, II, do 

CPC/2015, entendo que cabia à Reclamada ter apresentado provas 

idôneas no intuito de demonstrar que a dívida outrora assumida restou 

devidamente amortizada, ônus este que, em decorrência de sua revelia, 

não se desincumbiu. Portanto, não tendo a Reclamada apresentado 

provas de que honrou o pagamento das dívidas anteriormente contraídas 

perante a empresa fornecedora, entendo que a mesma incorreu na 

irrefutável prática de um ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo 

qual, assiste à Demandante o direito de obter a satisfação do crédito que 

lhe é devido (artigo 927 do Código Civil) que, por sua vez, segundo consta 

do “Cálculo” colacionado ao corpo da exordial, é atualmente representado 

pela importância total de R$ 4.174,06 (quatro mil, cento e setenta e quatro 

reais e seis centavos). Visando fortalecer a sucinta fundamentação 

exarada no presente decisum, segue colacionada, por analogia, uma 

jurisprudência oriunda do TJSC: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO 

DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E 

SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA. TESE RECHAÇADA. 

ORÇAMENTOS E NOTAS FISCAIS DEVIDAMENTE ASSINADOS POR SEUS 

FUNCIONÁRIOS. PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A RELAÇÃO 

COMERCIAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES. DEVER DE PAGAR PELOS 

SERVIÇOS AUTORIZADOS CONFIGURADO. ADIMPLEMENTO NÃO 

COMPROVADO. ÔNUS DO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO 

CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA (ATUAL ART. 373, II, DO CPC/2015). (...). 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 

00065620820128240019 Concórdia 0006562-08.2012.8.24.0019, Relator: 

Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 31/01/2019, 2ª Câmara de 

Enfrentamento de Acervos).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.174,06 (quatro mil, cento 

e setenta e quatro reais e seis centavos), a ser devidamente corrigida 

pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos contabilizados a partir da citação (artigo 405 do 

Código Civil). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intime-se a Reclamante por seus 

advogados. Dispenso a intimação da Reclamada, nos termos do Enunciado 

167 do FONAJE. Primavera do Leste-MT, 29 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010878-89.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PADILHA DE LIMA OAB - MT0021010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC -UNIVERSIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010878-89.2016.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCIELLE GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: UNIC -UNIVERSIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT 

Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo celebrado entre FRANCIELLE GOMES DA SILVA e UNIC – 

UNIVERSIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, noticiado nos autos em ID. 

n° 31433685. Em consequência, julgo extinto o presente processo em 
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conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de 

deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez que o acordo prevê o 

pagamento mediante depósito na conta informada pelo reclamante. 

Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 29 de 

abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006747-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMARCIO BRIZIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006747-88.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ADIMARCIO BRIZIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de ação na qual se pleiteia sejam cessados os descontos previdenciários 

a maior, proposta por ADIMARCIO BRIZIDO DE OLIVEIRA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO. A parte Reclamante enseja a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, 

bem como a restituição dos valores descontados indevidamente, nos 

últimos 05 (cinco) anos. Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação, em ID nº. 26731722, a qual foi impugnada pelo Reclamante, 

em ID nº. 28024556. É o breve relato. Decido. I. MÉRITO Compulsando os 

autos, verifica-se que este processo se encontra maduro para 

apreciação, por haver robusto conjunto probatório, o qual prescinde a 

produção de outras provas. Sendo assim, passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Primeiramente, rejeito a impugnação à concessão da justiça gratuita, uma 

vez que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito, na 

primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de 

gratuidade no momento da interposição de recurso inominado, fase na 

qual o processo apresenta a possibilidade de imposição de condenação 

em custas e honorários, o que não é o caso dos autos. Em síntese, a 

parte Reclamante relata que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. A Constituição Federal, em seu art. 40, implementa o 

custeio da previdência social, de cada ente público, com o pagamento de 

contribuição previdenciária. Verifica-se, assim, que, uma vez inserido no 

sistema contributivo, junto ao Regime Próprio de Previdência Social, ao 

servidor será concedida aposentadoria, com base no §3º, art. 40, da 

CF/88, qual seja: §3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por 

ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações 

utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de 

previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. Da 

análise do excerto colacionado acima, tem-se que será utilizada, para 

cálculo dos proventos da aposentadoria do servidor, a remuneração 

utilizada como base para a contribuição previdenciária, como prescreve o 

§11, do art. 201, da Constituição Federal: Art. 201. A previdência social 

será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 

filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: §11. Os ganhos 

habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário 

para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em 

benefícios, nos casos e na forma da lei. Como é possível observar, a 

Constituição Federal autoriza a cobrança da contribuição previdenciária 

sobre todas as parcelas integrantes da remuneração dos servidores. No 

dispositivo legal supracitado, estabelece que apenas os ganhos habituais 

do empregado serão incorporados ao salário para efeito de contribuição 

previdenciária e consequente repercussão em benefícios. Ante o exposto, 

sendo certo que o regime previdenciário no qual se dará a aposentadoria 

é, por natureza, retributivo, a consequência natural do desatendimento 

dos requisitos atuariais é a ilegitimidade da incidência da contribuição 

previdenciária sobre as parcelas que não se incorporam aos benefícios 

futuros. Dessa forma, a contribuição previdenciária deve incidir somente 

sobre a remuneração mensal, não sendo legítimo que seja calculada sobre 

verba que não serão convertidas a favor da parte Reclamante, quando da 

sua aposentadoria. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece 

que o MTPREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; portanto, 

legítima para responder por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária, a partir da vigência da referida norma, em 01/01/2015. Ao 

Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior, ou 

seja, até 31/12/2014. Segundo o artigo 2º, §3º da Lei Complementar nº 202 

de 28 de dezembro de 2004 que dispõe sobre a contribuição 

previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e 

pensionistas do Estado de Mato Grosso, a alíquota de 11% incidirá sobre a 

remuneração total dos servidores civis e militares em atividade, não sendo 

incluídas na base de cálculo as verbas de caráter indenizatório. No 

entanto, a legislação não apresenta quais são as verbas de natureza 

remuneratória e quais são de natureza indenizatória, cabendo a doutrina e 

jurisprudência tratar do tema. Ante a divergência existente, sobre o 

assunto ora ventilado, no julgamento do RE 593.068, o Supremo Tribunal 

Federal decidiu, por maioria de votos, no dia 11/10/2018, a impossibilidade 

de incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas recebidas a 

título de adicionais do salário, como terço de férias, horas extras, adicional 

noturno e adicional de insalubridade, ante o caráter indenizatório dessas e 

a sua não incorporação na remuneração para fins de aposentadoria. 

Fixou-se, portanto, a tese sobre o tema 163, na qual os valores pagos 

referentes ao adicional noturno não se incorporam à remuneração para 

efeitos de base cálculo e pagamento dos proventos da aposentadoria do 

servidor público, não havendo embasamento legal e jurisprudencial para, 

sobre tais parcelas, haver a incidência da referida contribuição 

previdenciária. No caso em comento, a parte Reclamante colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre o adicional noturno (período de 08/2014 a 08/2019). 

Portanto, da análise do conjunto probatório, verifica-se a existência da 

cobrança de contribuição previdenciária em desconformidade com a tese 

acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. No tocante à concessão da tutela 

provisória, entendo não estarem presentes os requisitos necessários à 

sua concessão. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. II. DISPOSITIVO Ante o exposto: 1) INDEFIRO o pedido 

de tutela provisória para determinar ao Reclamado que promova a 

suspensão da cobrança de contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade, pago à Reclamante, haja vista não ser mais ele o 

responsável pelos descontos; 2) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos da Reclamante, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: 2.1) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a 

restituir ao autor a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e sobre o adicional de 

insalubridade, nos meses 08/2014 a 12/2014, a qual deverá ser acrescida 

de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado. 2.2) No tocante ao 

pedido de inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional 

noturno (Tema 163/STF) a partir de dezembro/2015, considerando a 

ilegitimidade do Reclamado, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil; Sem 

custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Encaminho o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para 

análise e homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 9.099/95. 

Publicado e registrado no PJE. Primavera do Leste, 26 de abril de 2020. 

Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga. Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste, 28 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO 

Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004249-19.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1004249-19.2019.811.0037 Reclamante: ROGÉRIO DA SILVA VIEIRA. 

Reclamado: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

– MTPREV. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. Breve síntese processual. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c. Repetição do Indébito e Pedido 

de Tutela Antecipada, proposta por ROGÉRIO DA SILVA VIEIRA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

– MTPREV (Id. 22250924). Não foi concedida tutela antecipada (Id. 

22669381). Citadas e intimadas, as partes Reclamadas deixaram 

transcorrer in albis o prazo legal, não apresentando suas respectivas 

contestações (Id. 25128204). Vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. 

DECIDO. O processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de 

outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, 

com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, 

bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

preliminares, passo ao exame do Mérito. A parte Reclamante pretende 

obter a suspensão da cobrança de contribuição previdenciária sobre 

valores referentes à adicional noturno, insalubridade e demais parcelas 

indenizatórias e não habituais, por possuírem essa natureza indenizatória 

e não integrarem a remuneração do servidor público. Em consequência, 

pede a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. 

Fundamenta o seu pedido no julgado proferido pelo STF em sede de 

repercussão geral, bem como no princípio da retributividade 

previdenciária. Preambularmente, importante esclarecer que a Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 criou o MTPREV, sendo uma entidade 

autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial; portanto, legítima para responder 

por questões relacionadas à contribuição previdenciária, a partir da 

vigência da referida norma, em 01/01/2015. Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior, ou seja, até 31/12/2014. Pois 

bem. Analisando a matéria debatida nos autos, extrai-se que a 

Constituição Federal assim dispõe: “art. 40, §3º. As regras para cálculo de 

proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente 

federativo”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) – 

Grifei. Seguindo o raciocínio, disciplina a Lei Complementar Estadual n°. 

202/2004 que a alíquota de 11% incidirá sobre a remuneração total dos 

servidores civis e militares em atividade, não sendo incluídas na base de 

cálculo as verbas de caráter indenizatório, a saber: “Art. 2º. As alíquotas 

relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema 

previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por 

força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da 

Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) 

e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes 

percentuais: I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos 

servidores civis e militares em atividade; § 3º. Para efeito de aferição das 

contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista 

no inciso I, as VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO” – Grifei. O cerne 

da questão, portanto, é definir se o adicional noturno e de insalubridade 

possuem caráter indenizatório, haja vista que a legislação não traz 

definição concreta. Assim, a Corte Suprema consolidou entendimento ao 

julgar o RE 593.068, com repercussão geral reconhecida. Decidiu o STF, 

por maioria de votos, no dia 11/10/2018, pela impossibilidade de incidência 

de contribuição previdenciária sobre parcelas recebidas a título de 

adicionais, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e 

adicional de insalubridade, ante o caráter indenizatório e a sua não 

incorporação na remuneração para fins de aposentadoria. A propósito: 

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE 

PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime 

previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas 

normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores 

sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. 

A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa 

claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição 

previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 

“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as 

verbas que não se incorporam à aposentadoria. Ademais, a dimensão 

contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição 

previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo 

ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade 

para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do 

tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão 

geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso 

extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 

Na oportunidade, o STF também entendeu que essas parcelas 

remuneratórias não possuem o atributo da habitualidade para fins de 

incorporação à aposentadoria, razão pela qual não pode figurar como 

base de cálculo da contribuição previdenciária, em atenção ao princípio da 

retributividade encontrado no §11 do art. 201 da Constituição Federal. No 

caso em comento, a parte Reclamante colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária em 

desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, 

correspondendo ao período de junho/2014 a junho/2019. Portanto, da 

análise do conjunto probatório, verifica-se a existência da cobrança de 

contribuição previdenciária em desconformidade, razão pela qual faz jus à 

restituição dos valores. No tocante à concessão da tutela provisória, 

entendo presentes os requisitos necessários à sua concessão. Isso 

porque regularmente comprovada a retenção maior que a devida, bem 

como o perigo de dano, ante o risco de se manter reduzida verba de 

caráter alimentar, pelo que deve ser concedida ainda que em sede de 

sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Noutro giro, sobre o pedido de pagamento em dobro, 

desnecessárias maiores digressões, uma vez que a relação tributária não 

é relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ. 

Destarte, não há que se falar em restituição dobrada, como pretende a 

parte Reclamante. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos autorais para: a) DECLARAR inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e adicional de insalubridade, bem 

como terço de férias e horas extras, por terem natureza indenizatória e a 

não se incorporarem na remuneração do servidor para fins de 

aposentadoria. b) CONCEDER a tutela antecipada de urgência, 

determinando-se a suspensão das cobranças de contribuições 

previdenciárias realizadas sobre os adicionais mencionados. c) 

CONDENAR o Estado de Mato Grosso a restituir, na forma simples, os 

valores cobrados de contribuição previdenciária sobre os aludidos 

adicionais, no período de junho/2014 a dezembro/2014. d) CONDENAR o 

MTPREV a restituir, na forma simples, os valores cobrados de contribuição 

previdenciária sobre os respectivos adicionais a partir de janeiro/2015. 

Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente projeto à 

homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a 

sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. 

Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006182-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA GONCALVES DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1006182-27.2019.811.0037. Reclamante: VIVIANA GONÇALVES DA 

SILVA BARBOSA. Reclamado: ESTADO DE MATO GROSSO. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da 

Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 

12.153/2009. Breve síntese processual. Trata-se de Ação Ordinária c/c. 

Pedido de Tutela de Evidência, proposta por VIVIANA GONÇALVES DA 

SILVA BARBOSA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 

25331135). Não foi concedida tutela antecipada (Id. 25393102). A parte 

Reclamada apresentou contestação no Id. 25711390, sendo impugnada no 

Id. 27351321. Vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O 

processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras 

provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com 

fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem 

como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminares. 

Primeiramente, rejeito a impugnação à concessão da justiça gratuita, uma 

vez que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito, na 

primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de 

gratuidade no momento da interposição de recurso, fase na qual o 

processo apresenta a possibilidade de imposição de condenação em 

custas e honorários, o que não é o caso dos autos. Adiante, foi levantada 

ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso em relação ao período 

compreendido a partir de janeiro/2015, tendo em vista que ocorreu a 

descentralização da atividade previdenciária do estado, passando à 

titularidade da Autarquia Estadual MTPREV. A parte Reclamante, em 

impugnação, informou que a servidora não era aposentada e que os 

descontos são realizados por meio da Secretaria de Planejamento e 

Gestão, razão pela qual o Estado seria parte legítima. Pois bem. De fato, a 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 criou o MTPREV, sendo uma 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária, a 

partir da vigência da referida norma, em 01/01/2015. Ao Estado de Mato 

Grosso atribui-se a legitimidade limitada ao período anterior, ou seja, até 

31/12/2014. Assim, entendo que, ao menos existiria litisconsórcio passivo 

necessário no caso dos autos, pois a pretensão autoral tem por objetivo a 

restituição de valores cobrados de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno com relação ao período posterior a dezembro/2014, 

período cuja competência/responsabilidade passou a ser da Autarquia 

Estadual. Não obstante, os valores sejam descontados pela Secretaria 

Estadual, a MTPREV é a entidade criada por lei e dotada de autonomia para 

gerenciar valores de natureza previdenciária, razão pela qual deve 

integrar o polo passivo da demanda, ainda que em litisconsórcio. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso IV e VI, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO do feito, sem resolução 

do mérito. Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente 

projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos 

termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e 

registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, 

cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas 

necessárias. Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2020. Diogo Trindade 

Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 29 de 

abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS: 1000551-39.2018.8.11.0037 REQUERENTE: FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito com 

Indenização por Danos Morais, formulada por FRANCISCO DA SILVA, em 

face de BANCO BRADESCO S/A, sustentando que seus dados foram 

indevidamente inseridos nos órgãos de proteção ao crédito em razão da 

dívida junto à empresa requerida, que alega inexistir face à ausência de 

vínculo jurídico entre as partes. Requer à condenação da parte requerida 

em danos morais. Tratando de matéria exclusiva de direito passo a analise 

do mérito da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Inicialmente, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Verifica-se no caso em análise que é incontroversa a 

inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito no valor 

de R$ 220,45 (duzentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos). 

Embora a parte requerida sustente a legalidade do débito, não acostou 

qualquer documento que comprove a origem do débito, ônus que lhe 

competia e do qual não se desincumbiu. Diante disso, tendo o autor 

alegado a inexistência do débito negativado, constitui-se ônus do 

prestador de serviços demonstrar a regularidade do valor cobrado e a 

prestação do serviço contratado, principalmente por se tratar de prova 

negativa. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. DÉBITO NÃO 

COMPROVADO. DANO COMPROVADO. FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. 

CARÁTER PEDAGÓGICO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. - Quando o 

requerente alega a inexistência de débito que gera a negativação, por se 

tratar de prova de fato negativo, compete ao requerido, pretenso credor, o 

ônus da prova acerca da existência do inadimplemento. - Sofre dano moral 

passível de indenização, a pessoa que tem o seu nome inscrito de forma 

indevida nos bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, diante 

da restrição cadastral impeditiva da contratação de financiamentos. - Os 

danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do 

ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar 

enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, 

tendo em seu vista o seu caráter pedagógico. - Nas obrigações 

provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde o 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), em caso de 

responsabilidade extracontratual.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0261.18.006735-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 

13/03/2020) Desta feita, inexistindo provas de que houve efetivamente 

vínculo jurídico firmado entre as partes, restou comprovada a qualidade de 

indevida da restrição nominal efetuada pela requerida em face da parte 

autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 
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imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Ressalta-se que embora conste outra anotação 

restritiva, esta é posterior a discutida nos autos, razão pela qual deixo de 

aplicar a Súmula 385/STJ. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar 

a parte requerida, BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir 

da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT 

para Primavera do Leste/MT, 29 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito 

(Prov. 17/20)
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Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PELINSSER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS Nº. 1001766-50.2018.8.11.0037 REQUERENTE: DIRCEU PELINSSER 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Visto. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por Danos Morais, 

ajuizada por DIRCEU PELINSSER, em face do BANCO BRADESCO S.A., na 

qual a parte autora sustenta que teve seus dados inseridos indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer. 

Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, passo a analise do 

mérito da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

O pedido inicial deve ser julgado improcedente. Inicialmente, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Verifica-se no caso em análise que é incontroversa a 

inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito no valor total de R$ 1.094,24(mil e noventa e quatro reais e vinte e 

quatro centavos). Assim, tendo o autor alegado a inexistência do débito 

negativado, constitui-se ônus da parte ré demonstrar a regularidade do 

valor cobrado e a prestação do serviço contratado, principalmente por se 

tratar de prova negativa. Analisando os autos, vislumbra-se que o 

requerido comprovou suas alegações trazendo aos autos documentos 

que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, bem como 

que os serviços foram utilizados e não adimplidos pelos autos. Desta feia, 

restou devidamente demonstrado que o autor utilizou os serviços do réu e 

não adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação 

aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome 

no rol dos maus pagadores é totalmente devida. Considerando a 

presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de que o autor 

utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não houve 

qualquer ato ilícito por parte da ré. Destarte, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Registra-se, ademais, que a parte autora não agiu 

com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por 

alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e: 1. Condeno a parte autora a pagar as 

custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); 

2. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% 

(nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e 

danos à parte contrária. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a 

CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. Julgo extinto o feito, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. De São José do 

Rio Claro/MT para Primavera dos Leste/MT, 29 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito 

(Prov. 17/20)
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Processo: 1001902-47.2018.8.11.0037 Reclamantes: Lelis Gonçalves 

Santos & Cia Ltda. – ME (1ª Reclamante); Joana Lelis Gonçalves Santos 

(2ª Reclamante); Hugo Jordan Gonçalves dos Santos (3º Reclamante) e 

Valdomiro Messias dos Santos (4º Reclamante) Reclamados: Bento José 

de Alencar (1º Reclamado); Grazielli Lopes de Alencar (2ª Reclamada) e 

Sônia Maria de Alencar Lopes (3ª Reclamada) SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, com supedâneo no artigo 355, II, do CPC/2015, delibero 

por julgar antecipadamente a lide. Fundamento e decido. Antes de 

enfrentar o mérito da lide, convém a este juízo tecer breves 

considerações acerca da ilegitimidade ad causam do 4º Reclamante (Sr. 

Valdomiro Messias dos Santos). Consoante pode ser verificado no 

preâmbulo da peça vestibular, a inclusão do 4º Reclamante foi justificada 

apenas em razão do mesmo ser o atual proprietário (na verdade, 

conforme procuração anexa à inicial, o mesmo ostenta apenas a condição 

de “procurador”) da 1ª Autora, bem como, por ter tratado diretamente junto 

aos Reclamados. Data máxima vênia às sucintas considerações 

supracitadas, entendo que as mesmas não se prestam em conferir 

legitimidade ao 4º Autor, pois, consoante se extrai dos incontáveis 

documentos que instruíram a petição inicial, quem acabou auferindo 

prejuízos em razão da suposta falha na prestação dos serviços 

advocatícios por parte dos Reclamados foram apenas os demais 

Reclamantes, os quais acabaram tendo o nome protestado por dívidas 

trabalhistas. Outrossim, tenho que a personalidade da 1ª Reclamante (ou 

seja, uma pessoa jurídica), a qual aparentemente foi a prejudicada, não se 

confunde com a de seu atual “procurador”, razão pela qual, por não se 

fazerem concomitantemente presentes as condições da ação (artigo 17 

do CPC/2015), tenho que o 4º Reclamante deve ser excluído da presente 

demanda. Não se pode olvidar que, por se tratar de uma matéria de ordem 

pública, a ilegitimidade ad causam pode ser reconhecida em qualquer 

momento e grau de jurisdição, inclusive de ofício, ou seja, 

independentemente de pronunciamento dos litigantes. Nesse sentido, 

segue transcrita uma decisão oriunda do TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM MÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO 

DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DA ILEGITIMIDADE ATIVA. (...). 

A legitimidade para a causa é matéria de ordem pública que pode ser 

conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício. Processo extinto, sem 

resolução de mérito. DA SUCUMBÊNCIA. Readequada. AÇÃO EXTINTA, DE 

OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70079737987, 

Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André 

Luiz Planella Villarinho, Julgado em 13/12/2018).”. (Destaquei). Destarte, 

com respaldo no artigo 485, VI, § 3º, do CPC/2015, reconheço de ofício a 

ilegitimidade ativa do 4º Reclamante. Do Mérito: Os Reclamantes 

esclareceram na petição inicial terem firmado um contrato (verbal) de 
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prestação de serviços advocatícios junto aos Reclamados, a fim de que 

os mesmos patrocinassem a defesa da 1ª Reclamante nos autos de uma 

reclamação trabalhista (proposta por Adailson de Morais Silva), bem como, 

que a título de honorários, promoveram o pagamento da importância de R$ 

2.000,00. Os Autores sustentaram que houve desídia na prestação dos 

serviços advocatícios por parte dos Reclamados, pois, nos autos da 

referida ação trabalhista, considerando que o juízo havia proferido 

equivocadamente uma sentença reconhecendo a revelia por não terem 

comparecido à audiência de instrução (quando, na verdade, que não 

compareceu na solenidade foi justamente o Reclamante “Adailson”), os 

Réus (na condição de advogados) interpuseram um Recurso Ordinário de 

forma sigilosa, o que, consequentemente, em razão da impossibilidade de 

visualização pelo juízo competente, acabou não vindo a ser apreciado e 

motivou o trânsito em julgado da sentença. Os Postulantes ressaltaram 

que, como se não bastasse o prejuízo proveniente do depósito recursal 

(R$ 7.058,11), os Reclamados se mantiveram inertes em fase de 

execução (deixando de apresentar os embargos à execução que se 

faziam necessários), o que, acabou ensejando não só a penhora de um 

bem da 1ª Autora, como também, o protesto cartorário da referida 

empresa e seus sócios (2ª e 3º Reclamantes) por dívidas trabalhistas e 

ainda, a inclusão dos mesmos no “Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas”. Além disso, os Reclamantes relataram que os Réus não se 

dignaram em interpor a competente Ação Rescisória (ou qualquer outra 

medida cabível) para tentar reverter a injusta sentença que havia sido 

proferida. Os Autores relataram que, na fase de execução da referida 

demanda trabalhista, já sob o patrocínio de outro procurador, foi 

apresentada uma “Exceção de Pré-Executividade”, a qual possibilitou a 

posterior designação de uma audiência que, por sua vez, culminou com a 

realização de acordo junto ao Exequente (Sr. Adailson) e, ao menos, 

atenuou os prejuízos. Por entenderem que os fatos acima mencionados 

lhes proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, os Reclamantes 

ingressaram com a demanda indenizatória. Inicialmente, extrai-se dos 

andamentos processuais que, não obstante tivessem sido devidamente 

citados (Id. nº 14085152), os Reclamados não compareceram à audiência 

de conciliação realizada nos autos (Id. nº 14310080), tampouco 

apresentaram suas respectivas defesas, ainda que de forma 

intempestiva. Reza o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.”. 

(Destaquei). Concatenando o dispositivo legal supracitado à presente 

demanda, bem como, considerando a ausência injustificada dos 

Reclamados à sessão conciliatória e ainda, reitera-se, o fato dos mesmos 

não terem apresentado qualquer contestação, aplico os efeitos da revelia 

e consequentemente, presumo como verdadeiras as explanações 

registradas na peça vestibular. - Do dano moral: Independentemente da 

revelia incorrida pelos Reclamados, entendo que os Reclamantes, apesar 

da confusa narrativa inaugural (a qual não se prestou em relatar a ordem 

cronológica dos fatos), apresentaram provas que conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. Consoante pode ser verificado no 

termo de audiência de instrução anexo ao Id. 12473463, referente à 

demanda trabalhista para a qual os Reclamados haviam sido contratados 

para atuar, o Sr. “Adailson” (Reclamante) não compareceu na solenidade 

e, em vez de solicitar o arquivamento dos autos (artigo 844 da CLT), a 3ª 

Reclamada pugnou pela “confissão ficta da matéria de fato”, ensejando a 

prolação de uma sentença condenatória em detrimento de seus clientes 

(ora Reclamantes na presente lide). Ademais, não bastasse o erro 

supracitado, no intuito de tentar reverter a situação, os Reclamados 

apresentaram um recurso de forma “sigilosa”, o que não só impossibilitou 

a devida análise pelo juízo trabalhista (Id. nº 12473528), como também, 

culminou com o início da fase de execução. Extrai-se das provas 

apresentadas pelos Autores que, em fase de execução, não só foi feita 

uma implacável busca de bens para a satisfação do crédito exequendo (o 

que, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa 

Postulante, acabou por atingir os seus sócios), como também, os mesmos 

tiveram o nome protestado pela dívida trabalhista (tendo sido, inclusive, 

inseridos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas) e ainda, tal fato 

somente restou atenuado por meio de um acordo firmado posteriormente 

(já estando os Autores sob o patrocínio de outro causídico), o qual 

motivou o cancelamento das restrições. A meu ver, está mais do que 

evidenciada a prática de um ato ilícito por parte dos Reclamados (artigo 

186 do Código Civil), pois, os mesmos foram omissos em prestar 

satisfatoriamente os serviços para os quais foram contratados, tanto é 

que, mesmo diante da ausência do “Reclamante” da demanda trabalhista, 

postularam pela confissão da matéria fática (o que culminou com a 

sentença condenatória), bem como, incorreram em falha procedimental ao 

interpor o recurso de forma sigilosa, não apresentaram nenhuma 

manifestação em fase de execução ou ainda, tentaram anular o 

pronunciamento do juízo trabalhista por meio de eventual ação rescisória, 

tanto é que acabaram sendo representados na OAB/MT (Id. nº 12473399). 

Embora a penhora de uma moto da 1ª Autora, bem como, o protesto de 

seu nome e de seus sócios tenham se revelado devidos (pois, decorreram 

do inadimplemento da dívida reconhecida judicialmente), tais fatos somente 

ocorreram em razão da irrefutável falha dos Reclamados e, portanto, não 

podem ser ignorados. Reza o artigo 927 do Código Civil que: “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.”. (Destaquei). Entendo que toda a situação 

vivenciada pelos Reclamantes superou a esfera de um mero dissabor 

cotidiano (caracterizando-se como verdadeiros danos morais), pois, os 

Réus violaram irrefutavelmente a confiança que lhes foi depositada, não 

só tendo deixado de defender adequadamente seus clientes na demanda 

trabalhista, como também, contribuindo diretamente com a condenação e o 

posterior protesto de seus nomes. A fim de respaldar toda a 

fundamentação até então apresentada neste decisum, segue abaixo, por 

analogia, uma jurisprudência do TJMG: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - 

DANO MATERIAL E MORAL - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ADVOCATÍCIOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - DANO MATERIAL - 

NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL DE 

INCIDÊNCIA - DATA DA CITAÇÃO - PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO - 

SEGUNDO RECURSO PROVIDO EM PARTE. - A obrigação de reparar por 

eventual má prestação de serviços advocatícios exige a comprovação de 

ter ocorrido imperícia, negligência ou imprudência do profissional, além do 

nexo de causalidade entre a conduta e as consequências lesivas 

alegadas pelo contratante - Procede o pedido de reparação pecuniária 

baseado em dano moral experimentado por cliente em razão da prestação 

negligente de serviços advocatícios por ele contratados - Deve-se tomar 

como termo inicial de incidência de juros moratórios, em caso de 

responsabilidade civil contratual, a data da citação. (TJ-MG - AC: 

10479140191038001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de 

Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 26/07/2019).”. (Destaquei). In 

casu, a prova do abalo extrapatrimonial não se revela necessária, pois, 

em se tratando de dano in re ipsa (presumido), o prejuízo moral auferido 

pelos Demandantes está concatenado à própria existência do ato ilícito 

que, por sua vez, revela-se irrefutável (tanto é que os Reclamados não se 

dignaram nem mesmo em contestar a inicial). Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Visando resguardar os fundamentos acima, segue colacionada 

mais uma jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da 

indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da 

responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela 

vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da 

ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 

MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em respeito aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de 

evitar o locupletamento indevido dos Reclamantes, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), o qual haverá de ser rateado igualitariamente entre os mesmos. 

- Do dano material: Já no que se refere à pretensão dos Reclamantes em 

serem indenizados a título de danos materiais, entendo que a mesma 

igualmente comporta guarida, todavia, com algumas ressalvas. Consoante 

se extrai das provas apresentadas pelos Autores, verifica-se que os 

mesmos comprovaram os gastos de R$ 4.500,00 provenientes do acordo 
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firmado na ação trabalhista (composição esta que, registra-se, foi apenas 

a consequência de uma falha na prestação dos serviços advocatícios 

para os quais os Réus foram contratados), bem como, os gastos de R$ 

6.000,00 relacionados à contratação de um novo patrono (o que, 

registra-se, somente foi necessário em razão da falha evidenciada pelos 

Réus), os gastos de R$ 200,00 com custas processuais referentes ao 

processo trabalhista (relacionadas ao recurso erroneamente protocolado) 

e ainda, os gastos de R$ 1.058,40 relacionados as despesas cartorárias 

(decorrentes dos protestos/cancelamentos que, por sua vez, igualmente 

decorreram de uma falha na prestação dos serviços por parte dos Réus). 

Todavia, no que tange às despesas relacionadas à supostas viagens (R$ 

500,00) e o suposto gasto para que houvesse o acompanhamento de um 

advogado para tratar de assuntos junto aos Reclamados (R$ 250,00), 

entendo que as mesmas devem ser rechaçadas, pois, os Reclamantes 

não apresentaram absolutamente nenhuma prova idônea acerca de tais 

gastos (não podendo este juízo simplesmente presumir o referido prejuízo 

material). Portanto, considerando as provas acostadas aos autos, tenho 

que assiste aos Reclamantes o direito de reivindicar a restituição da 

importância total de R$ 11.758,40 (onze mil, setecentos e cinquenta e oito 

reais e quarenta centavos), a qual deverá ser rateada de forma igualitária. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, reconheço ex officio a ilegitimidade 

ativa ad causam do 4º Reclamante e, nos termos do artigo 485, VI, § 3º, 

do CPC/2015, no tocante à sua pessoa, JULGO O PROCESSO EXTINTO 

SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Já no que diz respeito ao mérito da lide, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida para: - CONDENAR solidariamente os Reclamados ao pagamento 

de uma indenização por danos morais aos Reclamantes no importe de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), o qual, além de ser rateado de forma igualitária 

entre os mesmos, deverá ser corrigido monetariamente (INPC) e acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desta 

sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou expressão monetária 

em valor já atualizado; - CONDENAR solidariamente os Reclamados ao 

pagamento de uma indenização por danos materiais aos Reclamantes no 

importe de R$ 11.758,40 (onze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e 

quarenta centavos), o qual, além de ser rateado de forma igualitária, 

deverá ser corrigido monetariamente (INPC) e acrescido de juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da citação (artigo 405 do 

Código Civil). Por fim, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça 

almejada pela 1ª Reclamante, pois, de forma diversa do que ocorre com as 

pessoas naturais (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), sua declaração de 

miserabilidade jurídica não goza de presunção de veracidade. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se os Reclamantes da sentença. Dispenso a intimação 

dos Reclamados, nos termos do Enunciado 167 do FONAJE. Primavera do 

Leste-MT, 29 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1005879-13.2019.8.11.0037. INTERESSADO: AGRO PRIMAVERA E 

PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME REQUERIDOS: RETIFICADORA 

TRB LTDA - ME, BANCO DO BRASIL SA e COOPERATIVA DE CREDITO 

RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE PROJETO DE SENTENÇA 1. Síntese dos 

Fatos Em síntese, alegou a parte Autora que contratou a Requerida 

Retificadora TRB, em agosto/2016, para realizar o conserto de um trator 

14 C Turbo, pois o mesmo apresentava problemas no motor/bomba 

injetora, porém, após inúmeras tentativas de reparo, o problema não foi 

solucionado pela Requerida, sendo necessário resolvê-lo em outra oficina. 

Relatou que a primeira Requerida protestou três duplicatas mercantis (n. 

01046624700/113252, Valor: R$5.656,00, n. 01046624700/114032, Valor: 

R$5.656,00, n. 01046624700/114664, Valor: R$5.655,00), afirmando se 

tratar de valores indevidos e os títulos sem causa e objeto, por 

supostamente não existir negócio jurídico subjacente. Pleiteia a 

Requerente o cancelamento dos protestos, sob o argumento de que não é 

devedora dos valores protestados ante a inexistência de operação 

mercantil diante de falha na prestação de serviços. Fica dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 2. 

Fundamentos Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares - Ilegitimidade 

passiva da parte Banco do Brasil e PRIMACRED. No caso, vislumbra-se 

que as partes atuaram como meras representantes da primeira requerida, 

não extrapolaram as ordens do mandatário, assim reconheço que são 

partes ilegítimas para figurarem no polo passivo, vez que não há 

elementos para concluir que ultrapassaram as ordens do endossante 

(endosso mandato). Diz o Enunciado da Súmula 476-STJ: "O endossatário 

de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos 

decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. 

Acerca do tema importante esclarecer que o endosso-mandato ou 

endosso-procuração é aquele por meio do qual o endossante transfere ao 

endossatário o poder de que este aja como seu representante, exercendo 

os direitos relacionados com o título de crédito, podendo cobrá-lo, 

protestá-lo e executá-lo. O endosso-mandato é uma espécie de endosso 

impróprio. O endosso impróprio, ao contrário do endosso translativo, não 

transfere o crédito para o endossatário, mas apenas permite que este (o 

endossatário) tenha a posse do título para agir em nome do endossante 

(endosso-mandato) ou como garantia de uma dívida que o endossante 

tenha com o endossatário (endosso-caução). No caso em tela, cumpre 

esclarecer que as requeridas apenas agem como mandatárias nesta 

espécie de operação não lhes competindo qualquer tipo de 

responsabilidade. No caso, as notas fiscais que provam os negócios 

jurídicos foram todas assinadas pelo autor. Veja que em 05/10/2016, 

03/11/2016, 06/12/2016 o autor assinou os recibos de entrega do serviço. 

Assim, não encontro irregularidades da atuação das requeridas. Nesse 

teor: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO E INDENIZATÓRIA. 

DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO. ENDOSSO-MANDATO. 

PROTESTO INDEVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA APRESENTANTE. Consoante orientação pacífica do Augusto 

STJ, no endosso-mandato o banco endossatário somente responde pelo 

protesto quando o promoveu após previamente informado da 

irregularidade existente no título, seja por sua inexigibilidade quer pela 

quitação do débito. Demonstrado que a transferência da cártula deu-se 

por endosso-mandato e ausente comprovação de existência de alguma 

dessas irregularidades, carece o banco endossatário de legitimidade para 

figurar no pólo passivo da demanda. Extinção do feito com relação à ré 

SICREDI mantida. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70075145375, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 14/12/2017). (TJ-RS - AC: 

70075145375 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 

14/12/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 18/12/2017)”. No mesmo trilhar: "RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE 
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DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA QUE RECEBEU O TÍTULO POR ENDOSSO MANDATO. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE PODERES PELO 

MANDATÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 476 DO STJ. EXTINÇÃO DO 

FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71007679665, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Redator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 20/06/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007679665 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2018)” Em face dessas razões, 

acolho as preliminares. Decadência. O Código de Defesa do Consumidor 

assevera no art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de 

fácil constatação caduca em: II - noventa dias, tratando-se de 

fornecimento de serviço e de produtos duráveis. O parágrafo 2° dispõe: 

"Obstam a decadência: I - a reclamação comprovadamente formulada pelo 

consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta 

negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;”. 

No caso, a parte autora relatou que contratou os serviços da requerida em 

agosto de 2016, propôs a ação em 8/10/2019 na tentativa que comprovar 

o vício da prestação do serviço e juntou nota de serviço realizada por 

terceiro em 13/12/2016. Em relação ao prazo, não há nos autos, provas 

que atestem que a parte autora notificou a parte requerida para sanar os 

supostos vícios no serviço prestado. No caso, as notas fiscais que 

atestam os negócios jurídicos foram todas assinadas pelo autor, em 

05/10/2016, 03/11/2016, 06/12/2016, que também assinou os recibos de 

entrega do serviço. ID. Num. 27111238 - Pág. 1 e seguintes. Diante da 

ausência da prova da reclamação em tempo oportuno reconheço a 

decadência. Ressalta-se, por fim, que a ação proposta tem por objetivo a 

declaração de inexistência de débito, não há pedido de condenação em 

danos morais. Para se reconhecer a inexistência do débito era necessário 

reconhecer o vício na prestação do serviço, no entanto, diante da 

ocorrência da decadência, considera-se que a cobrança foi legítima. - 

Reconvenção A requerida requereu a cobrança da parte autora, diante 

dos títulos emitidos, ao apresentar a reconvenção. Insta salientar que no 

Rito do Juizado Especial Cível, regulado pela Lei n. 9.099/95 não é cabível 

a reconvenção. Nesse sentido a legislação supracitada descreve, Art. 31. 

Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular 

pedido em seu favor, nos limites do art. 3o desta Lei, desde que fundado 

nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Em que pese o 

equívoco, converto a reconvenção em pedido contraposto, atendendo 

assim o princípio da fungibilidade, instrumentalidade das formas, 

celeridade e economia processual. Sobre o tema: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

MONITÓRIA. PEDIDO CONTRAPOSTO RECEBIDO COMO RECONVENÇÃO. 

POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE, 

INSTRUMENTABILIDADE DAS FORMAS, CELERIDADE E ECONOMIA 

PROCESSUAL. Apesar do equívoco quanto à nomenclatura da peça de 

defesa formulada pela parte apelada, haja vista que a ação monitória 

tramita pelo rito ordinário, deve ser permitida a conversão do pedido 

contraposto em reconvenção, pois, do compulsar dos autos, é possível 

verificar que os pedidos realizados pela parte demandada com intuito de 

condenação da autora, foram elaborados dentro do prazo processual 

adequado (pois integrada ao bojo da contestação), bem como de forma 

apartada dos demais termos da sua defesa, fato que não impede o direito 

de ampla defesa da parte agravante.AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082437294, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado 

em: 23-10-2019) (TJ-RS - AI: 70082437294 RS, Relator: Guinther Spode, 

Data de Julgamento: 23/10/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 28/10/2019)”. Dessa maneira, comprovado a existência da 

prestação do serviço, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, acolho o 

pedido contraposto. 3. Dispositivo Diante do exposto, opino pelo 

acolhimento das preliminares, declarando que a parte Banco do Brasil S/A 

e a parte Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste são partes 

ilegítimas, assim, em face dessas, extingue-se o processo sem resolução 

de mérito, conforme o art. 485 VI, do CPC. Opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Opino pela procedência do 

pedido contraposto, nos moldes do art. 31 da Lei 9.099/95, para condenar 

a parte autora ao pagamento de R$ 16.967,00 (dezesseis mil novecentos 

e sessenta e sete reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, e 

juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados 

a partir do vencimento do débito. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Remeto os autos ao 

Excelentíssimo Juiz Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 29 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1004766-24.2019.811.0037. Reclamante: GILMAR MARTINS TORRES. 

Reclamadas: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38, 

da Lei 9.099/1995 c/c. artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 

12.153/2009. Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c. Indenização por Danos Morais proposta por 

GILMAR MARTINS TORRES em desfavor de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE (Id. 22597057). Foi concedida a antecipação de tutela para 

determinar o cancelamento do protesto objeto desta demanda – Id. 

22851754. Apresentada contestação no Id. 24911114, não foi impugnada. 

Vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está 

suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem preliminares, passo ao 

exame do Mérito. A parte Reclamante aduz que tomou ciência da 

existência de protesto em seu nome por suposto débito de IPTU no valor 

de R$ 3.029,49 (…), ocorrido em 17/04/2019. Relata que efetuou o 

pagamento do débito em 23/04/2019 e que o vencimento do boleto era 

para o dia 30/04/2019. Afirma, portanto, que o protesto foi ilegal, motivo 

pelo qual pleiteia indenização por danos morais. A parte Reclamada, por 

sua vez, esclarece que o débito cobrado venceu em 15/05/2018, sendo 

que o protesto veio a ser efetivado em 17/04/2019. Pondera, que o boleto 

a que alude a parte Autora foi emitido em 23/04/2019, com o vencimento 

em 30/04/2019. Logo, foi emitido após o vencimento do débito e a 

respectiva efetivação do protesto. Pois bem. Analisando os documentos 

anexados, verifico que o boleto pago pelo Reclamante, de fato, foi emitido 

em 23/04/2019. Ou seja, após o vencimento do débito e efetivação do 

protesto (vide imagem ampliada do boleto anexa a esta decisão). Ademais, 

conforme demonstrativo apresentado pelo Município, os registros indicam 

que o aludido débito de IPTU teve vencimento em 15/05/2018, referindo-se 

à competência de 2018. Deste modo, totalmente descabida a pretensão 

autoral. Além disso, imperioso esclarecer que em relação ao protesto, 

cabe ao devedor proceder a baixa, devendo procurar a entidade e 

solicitar a carta de anuência ou de quitação. Nesse sentido, a 

jurisprudência: AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO 

INADIMPLIDO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - MANUTENÇÃO DE 

PROTESTO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA - BAIXA DO PROTESTO - ÔNUS 

DO DEVEDOR - REQUERIMENTO DE CARTA DE ANUÊNCIA - INÉRCIA DO 

RECORRENTE - DANO MORAL AFASTADO. - Compete ao devedor que 

paga a dívida em atraso, dando causa ao protesto, providenciar a sua 

baixa perante o Cartório. Ausente a prova de que a parte autora tenha 

pedido a carta de anuência para baixa do protesto, bem como a recusa da 

ré de lhe fornecer, não há ato ilícito a ensejar responsabilidade civil de 

indenizar. (TJMG - Acórdão Apelação Cível 1.0384.17.001004-3/001, 

Relator(a): Des. Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 

14/12/2017, data de publicação: 23/01/2018, 13ª Câmara Cível) – Grifei. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 
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de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais. Sem 

custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente projeto à 

homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a 

sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. 

Primavera do Leste/MT, 29 de abril de 2020. DIOGO TRINDADE RIBEIRO 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 29 de 

abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006261-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1006261-06.2019.811.0037. Reclamante: MARIA APARECIDA DOS 

SANTOS. Reclamadas: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 

38, da Lei 9.099/1995 c/c. artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, todos da 

Lei 12.153/2009. Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débitos c/c. Indenização por Danos Morais proposta por 

MARIA APARECIDA DOS SANTOS em desfavor de MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE (Id. 25490580). Foi concedida a antecipação de 

tutela para determinar o cancelamento dos protestos objetos da presente 

ação – Id. 25550540. Apresentada contestação no Id. 27472125. 

Impugnada no Id. 28681325, vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. 

DECIDO. O processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de 

outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, 

com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, 

bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

preliminares, passo ao exame do Mérito. A parte Reclamante aduz que 

tomou ciência da existência de protestos em seu nome por supostos 

débitos de IPTU relacionados à três imóveis, os quais afirma não serem de 

sua propriedade. Para comprovar o alegado, juntou certidão negativa de 

registro de imóveis. A parte Reclamada, por sua vez, reconhece 

tacitamente o equívoco, procedendo o cancelamento dos protestos e 

realizando a alteração dos registros em relação à propriedade dos 

imóveis. Porém, defende a inexistência de danos morais. Pois bem. Quanto 

à irregularidade nos registros de propriedade dos imóveis, bem como em 

relação aos protestos efetivados, a matéria tornou-se incontroversa, 

tendo em vista que o próprio Município reconheceu o equívoco em sua 

manifestação e providenciou a regularização. Assim, evidente a 

ilegalidade dos protestos realizados, razão pela qual restou caracterizado 

o dever de indenizar. Na hipótese, o dano moral é in re ipsa, 

prescindindo-se de prova, nos termos da jurisprudência: AGRAVO 

INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS 

MORAIS. PROVA. VALOR RAZOÁVEL. 1. A jurisprudência pacífica deste 

Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral, oriundo de 

protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto 

que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. A verba 

indenizatória foi fixada em sintonia com as circunstâncias de fato da 

causa e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - 

Acórdão Agint no Aresp 1146746 / Rs, Relator(a): Min. Maria Isabel 

Gallotti, data de julgamento: 03/05/2018, data de publicação: 08/05/2018, 4ª 

Turma) – Grifei. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos autorais, para: a) RATIFICAR a decisão liminar, pelo que a torno 

definitiva. b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de 

correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos 

incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi 

apurado e quantificado em valores já atualizados. Sem custas e 

honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente projeto à homologação deste 

juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95 

c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e registrada eletronicamente. 

Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o 

processo, depois das baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 29 de 

abril de 2020. DIOGO TRINDADE RIBEIRO Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste/MT, 29 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006375-42.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1006375-42.2019.811.0037. Reclamante: SELMA DE MOURA. Reclamadas: 

ESTADO DE MATO GROSSO. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado 

o relatório com fundamento no artigo 38, da Lei 9.099/1995 c/c. artigo 1º, 

parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. Breve síntese 

processual. Trata-se de Ação Ordinária c/c. Pedido de Tutela de 

Evidência, proposta por SELMA DE MOURA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO (Id. 25657049). Não foi concedida tutela antecipada (Id. 

25810016). A parte Reclamada apresentou contestação no Id. 26034860, 

sendo impugnada no Id. 28546549. Vieram os autos conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente instruído, 

prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o 

antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da 

economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Preliminares. Primeiramente, rejeito a impugnação à 

concessão da justiça gratuita, uma vez que no sistema dos juizados 

especiais o processo é gratuito, na primeira fase. Dessa forma, só há 

interesse para o requerimento de gratuidade no momento da interposição 

de recurso, fase na qual o processo apresenta a possibilidade de 

imposição de condenação em custas e honorários, o que não é o caso 

dos autos. Adiante, foi levantada ilegitimidade passiva do Estado de Mato 

Grosso em relação à parte do pedido, compreendido pelo período a partir 

de janeiro/2015, tendo em vista que ocorreu a descentralização da 

atividade previdenciária do estado, passando à titularidade da Autarquia 

Estadual MTPREV. Pois bem. De fato, a Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 criou o MTPREV, sendo uma entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária, a partir da vigência da referida 

norma, em 01/01/2015. Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade 

limitada ao período anterior, ou seja, até 31/12/2014. Assim, entendo que, 

ao menos existiria litisconsórcio passivo necessário no caso dos autos, 

pois a pretensão autoral tem por objetivo a restituição de valores cobrados 

de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e demais verbas de 

caráter indenizatório com relação ao período posterior a dezembro/2014, 

período cuja competência/responsabilidade passou a ser da Autarquia 

Estadual. A MTPREV é entidade criada por lei e dotada de autonomia para 

gerenciar valores de natureza previdenciária, razão pela qual deve 

integrar o polo passivo da demanda, ainda que em litisconsórcio. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso IV e VI, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO do feito, sem resolução 

do mérito. Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente 

projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos 
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termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e 

registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, 

cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas 

necessárias. Primavera do Leste/MT, 29 de abril de 2020. DIOGO 

TRINDADE RIBEIRO Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste/MT, 29 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001716-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM REGINA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATHAN RAFAEL OLIVEIRA JESUS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT7719-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001716-58.2017.8.11.0037. REQUERENTE: CARMEM REGINA SANTOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, JHONATHAN RAFAEL OLIVEIRA JESUS Vistos, 

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Segundo o Código de Processo Civil: Para postular em juízo é 

necessário ter interesse e legitimidade. (Art. 17). A parte autora propôs a 

presente ação e, intimada a se manifestar nos autos, deixou decorrer o 

prazo in albis, posto que já cominado em Id. 14950309. O processo está 

paralisado dependendo da movimentação de providência da parte 

interessada. Tendo em vista que a parte reclamante mudou de endereço 

sem comunicar ao Juízo, reputo eficaz e válida a intimação pessoal da 

mesma enviada ao local anteriormente indicado (Certidão do Oficial de 

Justiça em Id. 22425276), conforme prescreve o artigo 19, §2°, da Lei 

9.099/1995. Posto isso, REVOGO a decisão de Tutela de Urgência de Id. 

11150113, bem como JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento nos artigos 17 e 485, inciso VI, todos do Código 

de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Intime-se. Arquive-se. 

Primavera do Leste/MT, 29 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007377-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE CROCCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ROBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

JANIO RIBEIRO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007377-81.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BRUNO HENRIQUE CROCCO 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, SANDRO ROBERTO DOS SANTOS Vistos, 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

REABILITAÇÃO QUÍMICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA, para tratamento de saúde por meio de 

internação compulsória, alegando ser o requerido usuário abusivo de 

bebidas alcoólicas, resultando em situação de risco para si e terceiros. As 

tutelas de urgência solicitadas foram deferidas nos Ids. números 

16584195 e 24919205. O Município requerido alega cumprimento da 

medida liminar disponibilizando vaga para o SANDRO ROBERTO DOS 

SANTOS, na clínica de recuperação Grupo Vida, no Município de 

Rondonópolis, comprometendo-se com o pagamento de 02 (duas) 

mensalidades e responsabilizando o Estado de Mato Grosso pelo custeio 

do restante do tratamento. O Estado de Mato Grosso se defende alegando 

comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à saúde, 

impertinência da aplicação da multa diária, que seja julgado totalmente 

improcedente o pedido da parte autora. Ressalta-se que, em cumprimento 

a segunda tutela de urgência deferida, o Município de Primavera do Leste, 

disponibilizou vaga para que o requerido fizesse o seu tratamento no 

Hospital Público Paulo de Tarso, situado na cidade de Rondonópolis. É o 

breve relato. Decido. A parte autora requereu a internação do reclamado 

para tratamento de dependência química, com base nos documentos 

juntados na exordial, na qual indicou a necessidade de internação em 

comunidade terapêutica. Não há que se falar em perda superveniente do 

objeto pelo cumprimento da decisão concessiva da tutela antecipada, uma 

vez que foi necessária a atuação jurisdicional para a internação do 

paciente, mesmo que de forma breve. A seguir, transcrevo precedentes 

dos tribunais pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REJEITADAS PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E FALTA DE INTERRESE DE AGIR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS 

DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. LEGALIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA 

DE VIOLAÇÃO. MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE. RECURSO 

DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em 

perda do objeto da demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a 

internação do paciente em razão do comando judicial antecipatório 

proferido. Necessária à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, 

do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de 

tratamento e internação compulsória é solidária entre União, Estados e 

Municípios. Eventual deliberação a respeito da repartição de 

responsabilidade compete unicamente aos entes federativos, a ser 

realizada em momento oportuno, não podendo o particular ter limitado seu 

direito à saúde, garantido constitucionalmente, por ato da Administração 

Pública. 3. Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem 

servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a 

prevalência do direito reclamado. 4. (...) 7. (...). (Apelação/ Reexame 

Necessário 152497/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) À 

guisa do arcabouço constitucional, a internação compulsória consiste em 

modalidade de internação psiquiátrica determinada pela Justiça (de acordo 

com o artigo 6º, parágrafo único, inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, 

está indubitavelmente albergado pelas ações de assistência à saúde, 

sendo dever do SUS prover o tratamento de saúde adequado de que o 

paciente necessite (artigo 6º, inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). 

Destarte, diante da inércia ou deficiência estatal quanto à matéria, é 

cabível a condenação do Poder Público, conforme precedentes 

jurisprudenciais: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO 

CONSTITUCIONAL À SAÚDE. URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA 

COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. Compete ao Estado em suas três esferas, 

municipal, estadual e federal, a obrigação de garantir o acesso à saúde. 

(AI 121184/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014). 

Destaquei Friso que o deferimento da prestação ora vindicada não implica 

em violação ao princípio da isonomia ou da impessoalidade, mas tão 

somente no cumprimento de um direito fundamental expressamente 

assegurado na Constituição da República. De outra banda, está 

sedimentado pela jurisprudência que a responsabilidade pelos serviços de 

saúde cabe à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, 

sendo esta solidária. Nesse sentido cito os precedentes a seguir: 

REGIMENTAL. APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar 

de obrigação solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos 
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do Município os meios necessários à concretização do direito à saúde do 

cidadão. Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da 

Separação dos Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de 

tratamento necessário à saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não 

provido. (AgR 7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). 

Destaquei Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo procedente o pedido de mérito e condeno os 

requeridos, solidariamente, a fornecerem o tratamento de saúde 

indispensável à pessoa de Sandro Roberto dos Santos, consistente em 

internação compulsória em clínica especializada para tratamento de 

dependente químico, seja na rede pública ou privada, bem como 

acompanhamento psicológico e psiquiátrico, ratificando as tutelas de 

urgência deferidas nos Ids. Números 16584195 e 24919205. Consigno que 

já houve o pagamento da clínica Grupo Vida, responsável pela primeira 

internação do requerido, conforme Alvará expedido no id n° 21898075. 

Expeça-se Alvará para restituição de eventual saldo remanescente 

vinculado a este processo em favor do Estado. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei nº 12.153/2009. Intimem-se as partes da sentença. Transitada em 

julgado, arquive-se. Primavera do Leste - MT, 29 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003604-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEURI AQUILINO TRIACCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1003604-91.2019.8.11.0037 Promovente: LEURI AQUILINO 

TRIACCA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito Narra 

o Autor que em novembro de 2018, foi detectado uma pequena 

irregularidade na ligação de energia, que foi gerado fatura no valor de R$ 

1.186,39 (um mil cento e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos) com 

vencimento para fevereiro de 2019. Que a referida fatura não foi colocada 

em sua caixa de correios como de costume, sendo lhe entregue somente 

no final de abril e que por esse motivo o pagamento se deu em 03/05/2019, 

porém, descobriu que seu nome estava protestado e que se formalizou em 

07/05/2019, sendo protesto indevido vez que a fatura já estava quitada. 

No ID 24780290, houve audiência de conciliação, todavia, restou inexitosa. 

No ID 24986517, a Reclamada apresentou contestação e sustentou que o 

referido débito foi disponibilizado ao Requerente no dia 30/11/2018, com 

vencimento apenas para o dia 28/02/2019, que conforme a 2ª via da fatura 

de consumo do mês de março/2019, o autor foi devidamente reavisado 

quanto à pendência em sua Unidade Consumidora, que a Concessionária 

procedeu com a inserção de seu nome no dia 30/04/2019, ou seja, antes 

da adimplência da fatura, restando totalmente devida a medida adotada 

pela ré. Pugna pela inexistência de dano oral e a consequente 

improcedência dos pedidos autoral. Pois bem. Primeiramente é necessário 

consignar que o fato de não receber a fatura em sua residência não 

justifica o não pagamento. O Autor alega que seu nome foi levado a 

protesto de maneira indevida uma vez que adimpliu com sua obrigações. 

Conforme ID 24986525, observo que a fatura objeto da lide perfaz o valor 

de R$ 1.186,39 (um mil cento e oitenta e seis reais e trinta e nove 

centavos), com vencimento em 28/02/2019. O Autor efetuou o pagamento 

da referida fatura em 03/05/2019, sendo que conforme ID 21224015, a 

“apresentação” ( pela Reclamada) se deu em 30/04/2019, ou seja, antes 

da quitação do título pelo Autor. Ainda, a responsabilidade pela baixa 

definitiva de um protesto é do DEVEDOR, haja vista, a efetivação da baixa 

de um protesto envolva determinados custos e obrigações. Sabe-se que 

os tabelionatos de protestos de títulos exigem taxas e emolumentos que 

necessariamente deverão ser quitados para que se proceda o 

cancelamento do registro de protesto, e o responsável pelo cancelamento 

deve também se responsabilizar pela quitação destes valores. O Artigo 26 

da Lei 9.492/97 dispõe que cabe a qualquer interessado o cancelamento 

do protesto: Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será 

solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer 

interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia 

ficará arquivada. § 1º Na impossibilidade de apresentação do original do 

título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de 

anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no 

registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo. O 

STJ tem firmado entendimento de que a responsabilidade pela retirada do 

protesto nestes casos é do devedor: “[…] a questão controvertida 

consiste em saber se, regularmente efetuado o protesto extrajudicial, após 

o pagamento do débito concernente ao documento de dívida a que alude o 

art. 1º da Lei n. 9.492/1997, a teor do art. 26 do mesmo diploma legal, 

ordinariamente incumbe ao devedor ou ao credor providenciar o 

cancelamento. […] No caso em apreço, a parte reclamante não logrou 

êxito em comprovar a falha na prestação do serviço por parte da 

reclamada, ônus que lhe incumbia. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir 

contra o seu convencimento. Em demandas em que se busca indenização 

por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível 

que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora 

instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito 

invocado. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

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

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. EVELYN RUBIA ROSA DA 

SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste-MT, 29 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 184049 Nr: 933-83.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO PAVÃO CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar AVELINO 

PAVÃO CAVALHEIRO devidamente qualificado nos autos, às penas do 

art. 306, caput do Código de Trânsito Brasileiro.Passo à dosimetria das 

penas.A pena prevista para o crime acima é de detenção, de 6 meses a 3 

anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor.

Comarca de Sorriso

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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ROBERTO GUEDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 11 de ABRIL 

de 2019, às 10:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GUEDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 11 de ABRIL 

de 2019, às 10:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006197-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON GOIS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de ABRIL 

de 2019, às 16:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004721-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005139-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPEL DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA VONSOWSKI DA COSTA BISPO OAB - PR70166 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO MATTOS DA COSTA RANCIARO OAB - PR25008 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004947-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BLASIUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002247-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FERREIRA DUTRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))

 

expedir protesto

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002247-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FERREIRA DUTRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))

 

expedir protesto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005140-65.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001670-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHO DELALIBERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 10 de JULHO 

de 2019, às 13:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001670-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHO DELALIBERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 10 de JULHO 

de 2019, às 13:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005140-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORALUCY SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 26 de ABRIL 

de 2019, às 13:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORALUCY SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 26 de ABRIL 

de 2019, às 13:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FELIX LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 10 de JULHO 

de 2019, às 10:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FELIX LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 10 de JULHO 

de 2019, às 10:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SOUSA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 03 de JULHO 

de 2019, às 13:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SOUSA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 03 de JULHO 

de 2019, às 13:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON GAITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EXPEDIR PROTESTO

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON GAITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EXPEDIR PROTESTO

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000071-81.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA & MANTOVANE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 29/04/2020 Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008119-63.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DTC TRADING EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE UCHIMURA DE AZEVEDO OAB - SP309103 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE CONFECCOES PAMELLA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 29/04/2020 Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008294-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos, bem como para comprovar o pagamento das custas 

iniciais e taxa judicial. Sorriso, 29/04/2020 Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

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

Processo Número: 1007251-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. S. (REU)

T. C. P. (REU)

 

Autos n. 1007251-22.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 
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conjuntamente (id. 19289104), com o qual aquiesceu o Parquet (id. 

23196889), HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado entre as partes, cujas cláusulas e condições passam 

a fazer parte integrante da presente sentença homologatória e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que DEFIRO o benefício da justiça 

gratuita às partes. HONORÁRIOS indevidos. P.R.I.C. Certificado o 

TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, observando as 

formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1007002-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO MACHADO TERRA OAB - RJ80468 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007002-37.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Diante do fechamento temporário do Fórum em 

decorrência das medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 13 de Julho de 2020, às 

18h00min. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000380-05.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. B. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. M. C. D. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000380-05.2020.8.11.0040. Sentença Julgamento Antecipado 

Parcial de Mérito Vistos etc. Em id. 30140456, o autor requer a 

antecipação de tutela decretando o divórcio do casal anteriormente a 

citação. Pois bem. Dispõe o artigo 329, I, do Código de Processo Civil, in 

verbis: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido 

ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; (...) 

Nesta medida, considerando que ainda não ocorreu a citação do 

demandado, DEFIRO o aditamento a inicial e passo a análise do pedido 

decretação liminar do divórcio. No caso em tela, entendo que não há razão 

para postergar a decretação do divórcio, eis que a requerente instruiu a 

exordial com a prova documental pertinente, manifestando expressamente 

a intenção de se divorciar. Informou ainda a requerente que o casal está 

separado de fato desde 20/12/2019, não havendo possibilidade de 

reconciliação. Ademais, com a Emenda Constitucional n. 66/2010, que 

alterou o §6º do art. 226 da CF/88, o divórcio passou a ser concebido 

como direito potestativo incondicionado e extintivo, bastando a um dos 

cônjuges optar pela extinção do vínculo matrimonial. Com efeito, a EC 

supramencionada limitou-se a admitir a possibilidade de concessão de 

divórcio direto para dissolver o casamento, afastando a exigência, da 

prévia separação judicial e do requisito temporal de separação fática, para 

o divórcio. Eventualmente cabe continuar sendo objeto de discussão as 

demandas cumuladas, como alimentos, guarda, partilha de bens, mas, 

como já dito o divórcio cabe ser decretado imediatamente. Assim, 

inexistindo oposição possível ao pleito, entendo cabível a decretação 

direta do divórcio, independentemente da citação do requerido. Isto posto, 

nos termos dos artigos 356, I, e 487, I, do Código de Processo Civil, 

DECRETO o DIVÓRCIO do casal LAURO FERNANDO MAMEDE CAMARGO 

DUTRA e FABÍOLA BENDÔ PAIVA DUTRA, a qual voltará a usar o 

sobrenome de solteira, qual seja, FABÍOLA BENDÔ PAIVA. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, EXPEÇAM-SE 

os ofícios pertinentes. No mais, considerando que o feito continuará em 

relação aos demais pedidos formulados na exordial, REDESIGNO a 

audiência de conciliação perante o CEJUSC para o dia 20 de Julho de 

2020, às 10h00min. CITE-SE o requerido no endereço informado pela 

autora em id. 30140456. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002067-17.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (EXEQUENTE)

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT4050/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPACEL SA COMERCIAL PARANAENSE DE CEREAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002067-17.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, AIRTON CELLA 

EXECUTADO: COPACEL SA COMERCIAL PARANAENSE DE CEREAIS 

Vistos etc. De início, DETERMINO seja procedida a alteração da classe 

processual, passando a constar que se trata de cumprimento de 

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

dias, EFETUE o pagamento dos valores indicados em id. 24380207, sob 

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

mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do 

CPC. Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia 

de pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer 

aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo 

consignado, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante 

(§2º, art. 523, CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, 

apresentada a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à 

penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido 

de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002273-31.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CEREALISTA TIO LIMA LTDA (AUTOR(A))

FRANCISCO ENOQUE BENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAQ COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-ME - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002273-31.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

CEREALISTA TIO LIMA LTDA, FRANCISCO ENOQUE BENTO REU: 

ELETROMAQ COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-ME - ME Vistos etc. 

Não obstante a determinação retro, diante dos argumentos expostos no 

petitório de id. 31571501, DEFIRO a caução ofertada pelo autor, mediante a 

averbação na matrícula do imóvel. Ademais, intime-se o requerente, 

munido de seus documentos pessoais, para assinatura do Termo de 

Caução. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 229 de 841



PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002142-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI WILIBALDO MELCHIORS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002142.95.2016.8.11.0040 Vistos etc. Em conformidade com a 

sentença anteriormente proferida nos autos, nesta oportunidade procedo 

a assinatura digital dos alvarás de levantamento expedidos em favor da 

parte autora, devendo a Secretaria da Vara comunicar o departamento 

competente do TJMT. Após, ao arquivo. Intimem-se. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002276-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FARMA & FARMA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISSANDRO PERERA OAB - SC11184 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINISKI & OLIVEIRA DA COSTA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002276-83.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

FARMA & FARMA S/A REU: VINISKI & OLIVEIRA DA COSTA LTDA - ME 

Vistos etc. Cuida-se de ação monitória ajuizada por FARMA & FARMA S/A 

em face de VINISKI & OLIVEIRA DA COSTA LTDA - ME, ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos narrados na petição 

inicial. Situando a questão, afirma a autora na petição inicial que firmou 

junto a ré contrato de franquia empresarial em 16/09/2013, o qual possuía 

prazo estipulado de 05 (cinco) anos. Segue narrando que em 20/09/2016 

a ré notificou extrajudicialmente a autora acerca da rescisão contratual, 

anteriormente ao prazo contratual estabelecido, alegando em justificativa a 

existência de motivos pessoais e de interesse próprio. Da narrativa inicial, 

verifica-se que a autora pretende a condenação da ré em perdas e danos 

no valor de R$ 41.265,31 (quarenta e um mil, duzentos e sessenta e cinco 

reais e trinta e um centavos) em razão da rescisão unilateral imotivada. 

Pois bem. Ressai dos autos que a autora ajuizou a demanda em 

16/11/2016 junto a Comarca de Itajaí/SC, tendo a ação sido distribuída ao 

Juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Itajaí. Logo após a distribuição, 

observa-se que aquele juízo determinou à expedição de mandado de 

pagamento com a citação/intimação da ré (id. 31168352 - Pág. 7), tendo 

esta sido citada nos autos (id. 31168352 - Pág. 9), e oposto embargos à 

ação monitória (id. 31168353 - Pág. 1), no qual em sede de preliminar 

suscitou a abusividade da cláusula de eleição do foro da Comarca de 

Itajaí/SC. Em resposta aos embargos monitórios (id. 31168360 - Pág. 6 e 

ss.) a autora/embargada afrontou a preliminar suscitada, defendendo a 

manutenção da cláusula de eleição de foro. Juntou documentos em id. 

31168361 - Pág. 8 e ss. Em seguida, o Juízo acolheu a preliminar e 

declinou da competência para processar e julgar o presente processo, a 

esta Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, fundamentando sua 

decisão na hipossuficiência da parte ré frente a requerente (id. 

31168362), tendo o mesmo sido distribuído a esta 1ª Vara Cível. Pois bem, 

em análise aos ditames do Código de Processo Civil que trata acerca da 

competência relativa, é o que dispõe acerca da cláusula de eleição de 

foro: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor 

e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos 

e obrigações. § 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de 

instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. 

§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3º 

Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser 

reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos 

ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4º Citado, incumbe ao réu alegar a 

abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de 

preclusão. Sendo assim, em análise sistemática que se faz da disposição 

legal supra, constata-se que o presente caso possui os requisitos 

elencados pelo §1º, eis que a demanda tem por objeto contrato de 

franquia empresarial, tendo as partes eleito expressamente o foro de 

Itajaí/SC para dirimir quaisquer conflitos. Convém ressaltar ainda que as 

partes não se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor, eis 

que estabeleceram relação puramente mercantil, assim, não se aplicam ao 

caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo no que 

tange as disposições relativas aos contratos de adesão, de modo que a 

alegação da embargante/requerida quanto a nulidade de cláusula de 

eleição do foro não deve prevalecer. Mas não é só. É o entendimento 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, em se tratando de contrato 

de franquia, deve-se observar o foro pactuado pelas partes, respeitando 

o princípio pacta sunt servanda norteador das relações negociais, sendo 

que a mitigação de tal regramento apenas tem lugar caso verificada a 

hipossuficiência de uma das partes capaz de gerar óbice ao acesso à 

justiça, não sendo este o caso em comento: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO 

ESTABELECIDA CONTRATO DE FRANQUIA. VALIDADE. 

RECONHECIMENTO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR ESTA CORTE. APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça 

entende que é válida a cláusula de eleição de foro estabelecida em 

contrato de franquia, exceto quando reconhecida a hipossuficiência da 

parte ou a dificuldade de acesso à justiça. 2. A alteração dos 

fundamentos do acórdão recorrido acerca da hipossuficiência dos 

recorrentes demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, 

o que é inviável em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da 

Súmula do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - 

AgRg no AREsp: 563993 GO 2014/0204593-4, Relator: Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/03/2015, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015) Ora, basta voltar os olhos 

ao objeto da demanda para notar que a questão discutida é de caráter 

estritamente documental, limitando-se a interpretação das cláusulas e 

disposições contratuais, razão pela qual não há qualquer prejuízo à 

requerida/embargante o tramite da ação junto ao foro elegido pelas partes, 

eis que desnecessário no caso em questão a produção de outras provas 

senão a documental já carreada aos autos. Além disso, a despeito da 

fundamentação da r. decisão de id. 31168362 prolatada pelo Juízo da 4º 

Vara cível de Itajaí/SC, verifica-se que não restou demonstrado nos autos 

a hipossuficiência alegada pela ré/embargante, de modo que deve 

prevalecer a convenção das partes, prestigiando de tal modo a boa-fé 

contratual. Isto posto, com fundamento no art. 951 e seguintes do Código 

de Processo Civil, SUSCITO O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA ao E. Superior Tribunal de Justiça, devendo a Secretaria da 

Vara proceder na forma prevista pelos dispositivos legais ora invocados. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000351-52.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO DELLA COLLETA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000351-52.2020.8.11.0040 Vistos etc. Diante do fechamento 

temporário do Fórum em decorrência das medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, REDESIGNO a audiência aprazada para o dia 19 

de Agosto de 2020, às 14h30min. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003496-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MORAES DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REU)

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (REU)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT5882/O-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA OAB - PR54179 (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES OAB - MT0015409A-O 

(ADVOGADO(A))

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003496-87.2018.8.11.0040 Vistos etc. Diante do fechamento 

temporário do Fórum em decorrência das medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 

13 de Agosto de 2020, às 15h30min. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000877-19.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. C. (REQUERENTE)

L. M. C. (REQUERENTE)

T. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

JULIANA SOARES MAIA CAMPOS OAB - 048.612.106-23 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000877-19.2020.8.11.0040 Vistos etc. Diante do fechamento 

temporário do Fórum em decorrência das medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, REDESIGNO a audiência aprazada para o dia 10 

de Agosto de 2020, às 13h30min. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001004-54.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRNEY MILANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001004-54.2020.8.11.0040 Vistos etc. Diante do fechamento 

temporário do Fórum em decorrência das medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, REDESIGNO a audiência aprazada para o dia 10 

de Agosto de 2020, às 14h30min. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001025-30.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAL MOLIN TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001025-30.2020.8.11.0040 Vistos etc. Diante do fechamento 

temporário do Fórum em decorrência das medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, REDESIGNO a audiência aprazada para o dia 10 

de Agosto de 2020, às 14h00min. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000114-18.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000114-18.2020.8.11.0040 Vistos etc. Diante do fechamento 

temporário do Fórum em decorrência das medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, REDESIGNO a audiência aprazada para o dia 10 

de Agosto de 2020, às 15h00min. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000698-85.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIMPIO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000698-85.2020.8.11.0040 Vistos etc. Diante do fechamento 

temporário do Fórum em decorrência das medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, REDESIGNO a audiência aprazada para o dia 10 

de Agosto de 2020, às 16h00min. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000451-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO BRATZ (AUTOR(A))

LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REU)

NEI SARAIVA DOS SANTOS (REU)

JULIANO MARTINS DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000451-07.2020.8.11.0040 Vistos etc. Diante do fechamento 

temporário do Fórum em decorrência das medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, REDESIGNO a audiência aprazada para o dia 10 

de Agosto de 2020, às 16h30min. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002142-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI WILIBALDO MELCHIORS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002142.95.2016.8.11.0040 Vistos etc. Em conformidade com a 

sentença anteriormente proferida nos autos, nesta oportunidade procedo 

a assinatura digital dos alvarás de levantamento expedidos em favor da 

parte autora, devendo a Secretaria da Vara comunicar o departamento 

competente do TJMT. Após, ao arquivo. Intimem-se. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002136-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002136-54.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ODAIR SOARES 

DA SILVA Vistos etc. Trata-se de busca e apreensão, a qual teve a inicial 

indeferida em razão da ausência de comprovação da mora. Por 

conseguinte, a autora interpôs recurso de apelação em face da sentença 

que extinguiu o feito, tendo sido determinada a citação da ré para 

apresentar contrarrazões no prazo legal, contudo, até a presente data 

não se obteve êxito. Pois bem, compulsando os autos, verifico que a 

despeito da normativa constante no art. 331, §1º do CPC, esta não se 

aplica ao caso em comento, visto se tratar de ação de busca e apreensão 

regida por lei própria. Assim, a citação disciplinada pelo Decreto Lei n. 

911/69 se dá apenas após o cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, a fim de garantir a efetividade da medida, de modo que 

mostra-se desnecessária a citação da ré para apresentar contrarrazões 

ao recurso interposto. Nesse sentido, é o entendimento atualizado dos 

Tribunais: PROCESSO CIVIL E DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. 

REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 

POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/15. 

BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO. 

RÉU. DESNECESSIDADE. EMENDA. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO. FEITO. 1. 

A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual 

vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 

13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - aplica-se às decisões 

publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 

de março de 2016. 3. Na ação de busca e apreensão, regida pelo 

decreto-lei n. 911/69 revela-se desnecessária a citação do réu para 

responder à apelação interposta em face de sentença de indeferimento da 

petição inicial, providência do art. 331, § 1º, do CPC/15, porquanto a 

eventual prolação de acórdão capaz de reformar esse provimento 

jurisdicional não poderia atingi-lo, uma vez que, no caso de devolução dos 

autos à origem (art. 331, § 2º, do CPC/15), após a promoção da apreensão 

do bem, proceder-se-á a citação e, em resposta, o réu poderá alegar 

todas as defesas cabíveis. 4. Decorrido o prazo estipulado para a emenda 

sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a 

petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do 

mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20161210025075 

0002461-78.2016.8.07.0012, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data 

de Julgamento: 29/03/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE: 05/04/2017 . Pág.: 230/238) BUSCA E APREENSÃO. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO 

DO DISPOSTO NO ART. 331, § 1º, DO CPC/2015 - CITAÇÃO DO RÉU PARA 

RESPONDER O RECURSO. AÇÃO QUE É REGIDA POR LEGISLAÇÃO 

PRÓPRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69. CITAÇÃO QUE, NA HIPÓTESE, SÓ 

OCORRE APÓS A APREENSÃO DO BEM. MEDIDA QUE TEM COMO 

FINALIDADE FACILITAR A APREENSÃO DO BEM. CITAÇÃO ANTERIOR À 

APREENSÃO DO BEM QUE, SE FOR O CASO, PODERÁ DIFICULTAR O 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR 

CONSTANTE NO CONTRATO. NECESSIDADE DE QUE ELA SEJA RECEBIDA 

POR ALGUÉM. PRECEDENTES. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) QUE 

RETORNA COM A INFORMAÇÃO DE QUE FALTOU COMPLEMENTO. 

CONSTATAÇÃO DE QUE A INFORMAÇÃO É EQUIVOCADA. ENDEREÇO 

FORNECIDO PELO RÉU QUE É VÁLIDO - RUA E NÚMERO EXISTENTES. RÉU 

QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO PELA DESÍDIA DA EMPRESA 

CONTRATADA PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM 

MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (TJPR - 17ª C. Cível 

- 0004512-18.2017.8.16.0193 - Colombo - Rel.: Desembargador Lauri 

Caetano da Silva - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Fernando 

Paulino da Silva Wolff Filho - J. 21.02.2019) Portanto, formalizado o 

recurso de apelação interposto, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002851-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))
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FABIO PASCUAL ZUANON OAB - SP172589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESAR GEHLEN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002851-33.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

FIAGRIL EXECUTADO: GESAR GEHLEN Vistos etc. Diante da busca de 

bens frustrada, DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita 

federal, condicionando a efetuação ao recolhimento das custas previstas 

na Lei Estadual Nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000613-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANTINI & SANTINI LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOÃO CARNEIRO BARROS NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO DA COSTA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000613-70.2018.8.11.0040 Vistos etc. Diante do fechamento 

temporário do Fórum em decorrência das medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, REDESIGNO a audiência aprazada para o dia 19 

de Agosto de 2020, às 14h00min. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000341-08.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILO GRAO - EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM LTDA - ME 

(REQUERENTE)

GRANELL COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 

EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELOMAR SOARES GODOI OAB - PR51368 (ADVOGADO(A))

GIOVANI MAZURANA OAB - PR54030 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO ZANATA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANI MAZURANA OAB - 007.209.109-60 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000341-08.2020.8.11.0040 Vistos etc. Diante do fechamento 

temporário do Fórum em decorrência das medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, REDESIGNO a audiência aprazada para o dia 19 

de Agosto de 2020, às 13h30min. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001549-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE ANEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO LULU OAB - PR10525 (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO KAUFERT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT4050/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001549-95.2018.8.11.0040 Vistos etc. Diante do fechamento 

temporário do Fórum em decorrência das medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, REDESIGNO a audiência aprazada para o dia 19 

de Agosto de 2020, às 15h30min. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000712-69.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MELO (REU)

AMERICA EMBALAGENS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000712-69.2020.8.11.0040 Vistos etc. Diante do fechamento 

temporário do Fórum em decorrência das medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, REDESIGNO a audiência aprazada para o dia 10 

de Agosto de 2020, às 15h30min. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002142-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI WILIBALDO MELCHIORS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002142.95.2016.8.11.0040 Vistos etc. Em conformidade com a 

sentença anteriormente proferida nos autos, nesta oportunidade procedo 

a assinatura digital dos alvarás de levantamento expedidos em favor da 

parte autora, devendo a Secretaria da Vara comunicar o departamento 
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competente do TJMT. Após, ao arquivo. Intimem-se. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003783-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN RODRIGO DATSCH 01596749130 (EXECUTADO)

WILLIAN RODRIGO DATSCH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003783-84.2017.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte 

executada, consoante noticiado pela exequente (id. 31192765), JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil. PROCEDAM-SE as baixas de eventuais 

restrições/penhoras realizadas no presente feito. P.R.I.C. TRANSITADA 

EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008029-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER BIF (EXECUTADO)

VANDRIGO BIF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1008029-55.2019.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente (id. 28742047 e 29032174), HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. CUSTAS 

PROCESSUAIS, já recolhidas. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma 

pactuada entre as partes. P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVEM-SE os autos, observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004248-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (INVENTARIADO)

EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

S. V. E. (HERDEIRO)

SARA VOLOBUEFF ELEGDA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Requer o(a) inventariante por dilação de prazo, por mais 90 

(noventa) dias, para apresentação das primeiras declarações. Tal 

requerimento foi feito em 11 de setembro de 2019, ou seja, o prazo 

solicitado já foi extrapolado, sem que houvesse nenhum impulsionamento 

do feito. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido. INTIME-SE o(a) inventariante 

para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, impulsione o feito, sob pena de 

remoção. Cumpra-se. (assinatura digital) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000593-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. A. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1000593-16.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE para manifestar-se acerca 

da proposta de acordo apresentada pelo Executado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002240-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL GONCALVES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

1002240-46.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERIDA para efetuar o pagamento 

dos honorários advocatícios no valor de R$ 370,00.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002240-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL GONCALVES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

1002240-46.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/Embargada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração interposto, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002895-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. P. (REQUERENTE)

L. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))
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ALCIONIR PAULO SILVESTRO OAB - MT16005-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002895-18.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

LANDER PIAZZA, DELVINA CORONA PIAZZA INVENTARIADO: AMADEO 

PIAZZA Vistos etc., A inventariante requereu dilação de prazo de 90 

(noventa) dias para apresentação das primeiras declarações. Tal 

requerimento foi feito em setembro do ano de 2019 e desde esta data não 

houve nenhum impulsionamento no feito. Portanto, tendo em vista que o 

prazo requerido já extrapolou em muito, INDEFIRO o pedido de dilação. 

INTIME-SE a inventariante para dar andamento no feito, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, sob pena de remoção. CUMPRA-SE. (assinatura digital) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002007-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DA SILVA & BARBOSA LTDA - ME (EXECUTADO)

ATILIO LEPRIS ALBINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

1002007-83.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de intimação dos Executados da penhora, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 29 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002035-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA PENIEL LTDA (EXECUTADO)

BERTOLINO MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

GICELE BORGES DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

1002035-51.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 29 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001433-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES JOHANN LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1001433-60.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 29 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002511-50.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. O. L. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

ROSA DE OLIVEIRA SILVA OAB - 476.127.709-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO LIMA (DE CUJUS)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA, POR SEU 

PROCURADOR, VIA DJE, PARA QUE COLETE ASSINATURA DA 

INVENTARIANTE NO TERMO JUNTADO AOS AUTOS, ID 31651667, 

TRAZENDO AOS AUTOS DEVIDAMENTE ASSINADO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003593-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARI STREJEVITCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR SUCOLOTTI (REU)

 

De ordem, em cumprimento à determinação judicial, temos a informar que o 

pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de 

arrecadação do TJMT (imagem abaixo), podendo as partes acessarem 

diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na 

barra de busca digitar o tipo da ação DISTRIBUIÇÃO/OUTROS, Selecionar 

opção MEU PROCESSO E ELETRÔNICO PJE (ESTA OPÇÃO TAMBÉM SERÁ 

UTILIZADA PARA PROCESSOS FÍSICOS, QUANDO FOR O CASO) e ao 

lançar o número do processo, automaticamente, o sistema alertará com a 

seguinte mensagem: "Há um parcelamento/desconto cadastrado para o 

processo informado nos valores abaixo."; Nesse momento, o advogado ou 

a parte emitirá sua guia e poderá efetuar o devido pagamento. 

OBSERVAÇÃO: As parcelas subsequentes deverão ser emitidas na 

opção CONSUTA a opção "Consulta de Parcelamentos" que se encontra 

disponível no Link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE" (www.tjmt.jus.br). Ao 

ensejo, nos colocamos à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer 

outros esclarecimentos (Divisão de Arrecadação e Fiscalização dos Foros 

Judicial e Extrajudicial - 65 - 3617-3738 / 3617-3736) e apresentamos as 

nossas cordiais saudações judiciárias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001136-14.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTINHO ROSA MORALES (REQUERIDO)

 

1001136-14.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 
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e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 29 de abril de 2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002969-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE EVA DE ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR BERNARDINO DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN DE BARROS DOS SANTOS OAB - MT20467/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002969-72.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

VERONICE EVA DE ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS REU: CLAUDEMIR 

BERNARDINO DE SOUZA Vistos e etc., Tendo em vista o decurso de 

consideravél lapso temporal desde a última planilha de débito juntada, 

INTIME-SE a parte exequente para apresentar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cálculo atualizado do débito alimentar. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. (Assinado digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008612-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA FATIMA APIO (EMBARGANTE)

CARLOS KOZAK (EMBARGANTE)

MECANICA KOZAK LTDA - ME (EMBARGANTE)

JOCEMAR ANTONIO DE LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

De ordem, em cumprimento à determinação judicial, temos a informar que o 

pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de 

arrecadação do TJMT (imagem abaixo), podendo as partes acessarem 

diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na 

barra de busca digitar o tipo da ação DISTRIBUIÇÃO/EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, Selecionar opção MEU PROCESSO E ELETRÔNICO PJE (ESTA 

OPÇÃO TAMBÉM SERÁ UTILIZADA PARA PROCESSOS FÍSICOS, QUANDO 

FOR O CASO) e ao lançar o número do processo, automaticamente, o 

sistema alertará com a seguinte mensagem: "Há um 

parcelamento/desconto cadastrado para o processo informado nos 

valores abaixo."; Nesse momento, o advogado ou a parte emitirá sua guia 

e poderá efetuar o devido pagamento. OBSERVAÇÃO: As parcelas 

subsequentes deverão ser emitidas na opção CONSUTA a opção 

"Consulta de Parcelamentos" que se encontra disponível no Link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE" (www.tjmt.jus.br). Ao ensejo, nos 

colocamos à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer outros 

esclarecimentos (Divisão de Arrecadação e Fiscalização dos Foros 

Judicial e Extrajudicial - 65 - 3617-3738 / 3617-3736) e apresentamos as 

nossas cordiais saudações judiciárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008025-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SILVA ESQUIAPATI OAB - SP384530 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLEKS JUNIOR BENTO DE MELO ROSA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM 

PEDIDO LIMINAR C.C PERDAS E DANOS ajuizada por ELIZANDRA 

TEIXEIRA, em desfavor de ALLEKS JUNIOR BENTO DE MELO ROSA, todos 

devidamente qualificados nos autos, aduzindo, ser legítima proprietária e 

possuidora indireta do imóvel localizado na rua 22 de abril, quadra 12, lote 

13, integrante do empreendimento Residencial Mário Raiter, Sorriso/MT. 

Segue alegando que em 15.08.2017, celebrou um comodato verbal, tendo 

como objeto o referido imóvel, com prazo indeterminado, para que 

servisse de residência para o requerido e um de seus filhos. Contudo, 

afirma que em 17.09.2017, o requerido a contatou e pediu para que fosse 

buscar seu filho, alegando que não iria ficar com ele e que desocuparia o 

imóvel em questão posteriormente, porém, afirma este não desocupou o 

imóvel voluntariamente. Diante disso, notificou extrajudicialmente o 

requerido, conforme id nº 26264875, todavia o requerido permaneceu 

silente. Assim, pleiteia a autora a concessão de liminar, visando à 

reintegração de posse sobre o bem imóvel objeto do contrato verbal de 

comodato. Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. RECEBO 

a inicial em todos os seus termos. DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, podendo a concessão ser revogada a qualquer 

momento, caso a situação de hipossuficiência financeira mude. Para o 

deferimento liminar em ação de reintegração de posse, mister se faz a 

comprovação dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, 

cujo ônus recai sobre a parte requerente, quais sejam estes: I) a posse; II) 

esbulho praticada pelo réu; III) data da esbulho; IV) perda da posse. O 

conjunto probatório documental constante nos autos evidencia, em uma 

análise não exauriente, a posse da autora, pois em que pese o requerido 

manter na posse direta sobre o bem, é certo que a autora é proprietária (id 

26264876) e, nessa qualidade, permitiu o uso do bem pelo requerido, de 

modo que a autora sempre deteve a posse indireta sobre o bem, nunca a 

perdeu em função da permissão de uso, conforme documento juntados 

nos autos nos ids 26264879, 2626881, 26264882. Desse modo, em 

análise a prova documental até então produzida, entendo demonstrada a 

posse da requerente e reconheço que houve o esbulho da posse, pois 

tendo em vista que o requerido foi notificado extrajudicialmente (id 

26264875) para restituir o bem caracteriza o esbulho possessório 

passível de ensejar a reintegração de posse (AG 2008213449 SE. Orgão 

Julgador. 2ª.CÂMARA CÍVEL. Julgamento. 31 de Março de 2009. Relator. 

DESA. MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO). Por outro lado, a 

autora alega que o requerido deveria ter deixado o imóvel na data de 

05.04.2018, aduzindo que a partir desta data iniciou-se o esbulho (quando 

do esgotamento do prazo de 15 dias para desocupar o imóvel, previsto na 

notificação de id 26264875), e somente na data de 18.11.2019 distribuíram 

a presente, ou seja, transcorridos assim mais de ano e dia do alegado 

esbulho, situação que esmaece a tese de urgência para concessão da 

liminar possessória, eis que não preenchidos os requisitos do art. 558 do 

CPC. No entanto, em se tratando de posse velha - esbulho ocorrido há 

mais de ano e dia-, é viável juridicamente o deferimento da reintegração de 

posse como tutela de urgência desde que preenchidos os requisitos do 

art. 300 e seguinte do CPC. Dessa maneira, o caso demanda maior dilação 

probatória sobre os fatos narrados na inicial, ressaltando que embora haja 

notificação extrajudicial recente, fato é que o requerido está ocupando o 

imóvel desde 2017, ou seja, há quatro anos, o que influi numa maior 

cuidado na aferição dos fatos e provas produzidas nestes autos, razão 

pela qual a medida liminar deve ser indeferida neste momento. Ademais, 

apesar de grande probabilidade do direito dos autores, não resta 

comprovado o perigo na demora ou dano ao resultado útil ou de difícil 

reparação, tendo vista que a situação persiste a mais de ano e dia. Neste 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE.ANTECIPAÇÃO DE TUTELA,AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 

300 DO CPC/15. Tratando-se de posse velha, não há que se falar em 

concessão da liminar de reintegração de posse com base no art. 561 do 

NCPC, cujo rito aplica-se somente ao esbulho/turbação com menos de ano 

e dia. Para a concessão da tutela de urgência antecipada é necessário 
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que estejam reunidos os pressupostos ditados pelo art. 300 do CPC/15. No 

caso, apesar de provável o direito pleiteado, inviável o deferimento da 

antecipação de tutela pleiteada, pois não se verifica a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que a 

situação persiste a mais de ano e dia. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento N° 70069733418, Vigésima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça de RS, Relator: Glênio José Wasserstein, 

Julgado em 10/08/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL – POSSE VELHA - 

LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO CONFIRMADA – AGRAVO DESPROVIDO. 

A concessão de liminar na ação de reintegração de posse submete-se à 

observância dos requisitos do art. 927 do CPC. Tratando-se de posse 

consentida, de mais de ano e dia, deve ser mantida a decisão que 

indeferiu a liminar, ainda que tenha havido notificação recente, porquanto 

esta não é suficiente para confirmar a veracidade das alegações, 

considerando-se que o réu está na área há mais de 10 anos. (TJMT - AI 

29629/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/07/2012, Publicado no DJE 27/07/2012) Por todo 

o exposto, INDEFIRO a medida liminar. CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil). 

DESIGNE audiência de mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade 

designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou 

por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008746-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO 

COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL 

ajuizada por JOSÉ DA CONCEIÇÃO em desfavor de MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (MULTIMARCAS 

CONSÓRCIOS) e F.N DE LIMA EIRELI-ME, ambos devidamente qualificados 

nos autos, pelas razões expostas a seguir. A parte autora narra que 

celebrou contrato de consórcio com a requerida em 14.12.2018 tendo-lhe 

sido prometida a contemplação do valor da carta após 30 (trinta) dias da 

assinatura do referido contrato. Segue narrando que efetuou o pagamento 

de determinado valor a título de entrada, bem como algumas parcelas do 

consórcio, contudo, não chegou a ser contemplada, de modo que 

posteriormente tomou conhecimento de que foi vítima de publicidade 

enganosa por parte da requerida, alegando ter incidido em erro ao 

contratar o consórcio, o qual se encontra eivado de cláusulas abusivas e 

nulidades. Por tais fatos requer, liminarmente, a suspensão das parcelas 

vincendas; arresto on line via Bacenjud e a suspensão imediata do 

funcionamento da empresa para evitar que mais pessoas sejam vítimas da 

suposta prática ilícita narrada nos autos. Com a exordial juntaram-se os 

documentos de id. 27425570 e ss. No id 31473779, a parte autora pugna 

pelo aditamento da inicial com o objetivo de excluir da segunda requerida 

do polo passivo da ação. Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. RECEBO inicial, bem como o aditamento, 

determinado EXCLUSÃO do polo passivo a requerida: F.N DE LIMA 

EIRELI-ME. DEFIRO pedido de gratuidade da justiça, podendo ser revogada 

a qualquer tempo pelos casos definidos em lei. Passo a análise do pedido 

de suspensão das parcelas vincendas. Pois bem. Para concessão da 

liminar é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 

do Códex instrumental Civil, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressacir os danos que a 

outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

econômicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” O 

primeiro requisito, fumus boni juris, repousa na plausibilidade do direito 

alegado, guiado por um juízo superficial de cognição. No caso dos autos, 

verifica-se que a parte autora demonstrou a verossimilhança de suas 

alegações através dos documentos colacionados à exordial, 

especialmente pelo boletim de ocorrência lavrado. Além disso, a parte 

requerente demonstrou que não possui mais interesse em participar do 

consórcio contratado, assim, procrastinar o pagamento das parcelas 

durante o tramite da ação geraria celeuma desnecessária, visto que o 

valor teria que ser restituído ao fim da demanda. Neste sentido, segue o 

seguinte julgado: Rescisão contratual cumulada com restituição de valores 

e danos morais. Decisão que indeferiu tutela antecipada. Insurgência. 

Pretensão de ver suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas, com 

determinação de que se abstenha a agravada de incluir os nomes dos 

agravantes em cadastro de órgãos de proteção ao crédito. Presença dos 

requisitos necessários para a antecipação de tutela. Suspensão da 

exigibilidade e determinação de exclusão do nome dos agravantes de 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito. Recurso provido. (TJ SP 

Processo AI 2019154-43.2018.8.26.0000 SP 2019154-43.2018.8.26.0000. 

Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 21/02/2019. 

Julgamento: 14 de Fevereiro de 2019. Relator: Fábio Quadros). Além disso, 

é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO PARTICULAR DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO POR 

PARTE DA VENDEDORA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E 

PARA OBSTAR NEGATIVAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela 

de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma 

inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Diante 

de indícios de descumprimento do pacto pela agravante, não se mostra 

razoável pretender que o autor/agravado continue a pagar os valores 

relativos ao contrato, quando não mais pretende adquirir o imóvel em 

questão, motivo pelo qual, diante da pretendida rescisão contratual, não há 

razão para se continuar cobrando as parcelas vincendas. Se o pleito final 

é o de resolver o negócio, não se justifica manter exigíveis as parcelas do 

preço. Daí porque se entende correto o deferimento da medida pleiteada 

para o fim de suspender a exigibilidade das parcelas do preço e obrigar a 

Agravante a se abster de incluir o nome do autor em cadastros de 

proteção ao crédito, evitando-se o risco, de um lado, de se verem na 

contingência de pagar valores em favor do promitente, mas que, depois, 
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terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou 

dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos 

decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito. 

(TJ MT N.U 1012491-49.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018). Lado 

outro, quanto ao pedido de arresto on line, não se verifica a subsunção às 

hipóteses legais, visto que o requerente não comprovou a dilapidação 

patrimonial por parte da ré para autorizar tal medida. Por fim, quanto ao 

pedido de suspensão imediata do funcionamento da empresa para evitar a 

reiteração na prática ilícita narrada nos autos, constata-se que o presente 

feito se trata de ação individual manejada pela requerente para tutelar 

seus próprios interesses, não tendo, portanto, legitimidade para tutelar 

interesses coletivos. Desse modo, considerando que ninguém pode 

pleitear direito alheio em nome próprio, nos exatos termos do artigo 18, do 

CPC, rejeito tal requerimento. Por todo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a 

tutela provisória de urgência vindicada, a fim de determinar a suspensão 

da exigibilidade e cobrança das parcelas vincendas do contrato objeto dos 

autos. CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos termos 

dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. INTIMEM-SE. Às providências. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008737-08.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GRANETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO 

COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL 

ajuizada por CRISTIANO GRANETTO em desfavor de MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (MULTIMARCAS 

CONSÓRCIOS) e F.N DE LIMA EIRELI-ME, ambos devidamente qualificados 

nos autos, pelas razões expostas a seguir. A parte autora narra que 

celebrou contrato de financiamento com a requerida em 05.12.2018 

tendo-lhe sido prometida a contemplação do valor após 30 (trinta) dias da 

assinatura do referido contrato, com o fim de adquirir um terreno. Segue 

narrando que efetuou o pagamento de determinado valor a título de 

entrada, bem como algumas parcelas do contrato, contudo, não chegou a 

ser contemplada, de modo que posteriormente tomou conhecimento de que 

foi vítima de publicidade enganosa por parte da requerida, alegando ter 

incidido em erro ao contratar o consórcio, o qual se encontra eivado de 

cláusulas abusivas e nulidades. Por tais fatos requer, liminarmente, a 

suspensão das parcelas vincendas; arresto on line via Bacenjud e a 

suspensão imediata do funcionamento da empresa para evitar que mais 

pessoas sejam vítimas da suposta prática ilícita narrada nos autos. Com a 

exordial juntaram-se os documentos de id. 2742114 e ss. No id 31079015, 

a parte autora pugna pelo aditamento da inicial com o objetivo de excluir da 

segunda requerida do polo passivo da ação. Em seguida, a parte autora 

pugna para que a requerida preste caução nos autos, considerando a 

decisão proferida pela Comarca de Campo Grande/MS (id 31475516). 

Vieram os autos conclusos. EIS O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. RECEBO inicial, bem como o aditamento, determinado EXCLUSÃO 

do polo passivo a requerida: F.N DE LIMA EIRELI-ME. DEFIRO pedido de 

gratuidade da justiça, podendo ser revogado a qualquer tempo pelos 

casos definidos em lei. Passo a análise do pedido de suspensão das 

parcelas vincendas. Pois bem. Para concessão da liminar é necessário o 

preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Códex instrumental 

Civil, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressacir os danos que a outra parte pode vir a 

sofrer; caução pode ser dispensada se a parte econômicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” O primeiro requisito, 

fumus boni juris, repousa na plausibilidade do direito alegado, guiado por 

um juízo superficial de cognição. No caso dos autos, verifica-se que a 

parte autora demonstrou a verossimilhança de suas alegações através 

dos documentos colacionados à exordial, especialmente pelo boletim de 

ocorrência lavrado. Além disso, a parte requerente demonstrou que não 

possui mais interesse em participar do contratado, assim, procrastinar o 

pagamento das parcelas durante o tramite da ação geraria celeuma 

desnecessária, visto que o valor teria que ser restituído ao fim da 

demanda. Neste sentido, segue o seguinte julgado: Rescisão contratual 

cumulada com restituição de valores e danos morais. Decisão que 

indeferiu tutela antecipada. Insurgência. Pretensão de ver suspensa a 

exigibilidade das parcelas vincendas, com determinação de que se 

abstenha a agravada de incluir os nomes dos agravantes em cadastro de 

órgãos de proteção ao crédito. Presença dos requisitos necessários para 

a antecipação de tutela. Suspensão da exigibilidade e determinação de 

exclusão do nome dos agravantes de cadastro de órgãos de proteção ao 

crédito. Recurso provido. (TJ SP Processo AI 2019154-43.2018.8.26.0000 

SP 2019154-43.2018.8.26.0000. Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito 

Privado. Publicação: 21/02/2019. Julgamento: 14 de Fevereiro de 2019. 

Relator: Fábio Quadros). Além disso, é o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - 

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA VENDEDORA - PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E PARA OBSTAR NEGATIVAÇÃO – 

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 

300, DO CPC, NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO 

MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 

300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que 

a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito 

pretendido e o perigo de dano. Diante de indícios de descumprimento do 

pacto pela agravante, não se mostra razoável pretender que o 

autor/agravado continue a pagar os valores relativos ao contrato, quando 

não mais pretende adquirir o imóvel em questão, motivo pelo qual, diante 

da pretendida rescisão contratual, não há razão para se continuar 

cobrando as parcelas vincendas. Se o pleito final é o de resolver o 

negócio, não se justifica manter exigíveis as parcelas do preço. Daí 

porque se entende correto o deferimento da medida pleiteada para o fim 

de suspender a exigibilidade das parcelas do preço e obrigar a Agravante 

a se abster de incluir o nome do autor em cadastros de proteção ao 

crédito, evitando-se o risco, de um lado, de se verem na contingência de 

pagar valores em favor do promitente, mas que, depois, terão de ser 

ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação 

patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes 

da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito. (TJ MT N.U 

1012491-49.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018). Lado outro, quanto ao pedido 

de arresto on line, não se verifica a subsunção às hipóteses legais, visto 

que o requerente não comprovou a dilapidação patrimonial por parte da ré 

para autorizar tal medida. Por fim, quanto ao pedido de suspensão imediata 

do funcionamento da empresa para evitar a reiteração na prática ilícita 

narrada nos autos, constata-se que o presente feito se trata de ação 

individual manejada pela requerente para tutelar seus próprios interesses, 

não tendo, portanto, legitimidade para tutelar interesses coletivos. Desse 

modo, considerando que ninguém pode pleitear direito alheio em nome 

próprio, nos exatos termos do artigo 18, do CPC, rejeito tal requerimento. 

No mesmo sentido, indefiro o requerimento de id 31453683, uma vez que 

nos autos, em tramite na Comarca de Campo Grande/MS (cód. 

0811436-12.2020.8.12.0001), já foi determinada a prestação da caução 

pela requerida justamente com o fim de indenizar os consumidores, caso a 

ação seja julgada procedente. Por todo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a 

tutela provisória de urgência vindicada, a fim de determinar a suspensão 

da exigibilidade e cobrança das parcelas vincendas do contrato objeto dos 

autos. CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 
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legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos termos 

dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. INTIMEM-SE. Às providências. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008738-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ISRAEL GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO 

COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL 

ajuizada por DARCI ISRAEL GONÇALVES em desfavor de MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (MULTIMARCAS 

CONSÓRCIOS) e F.N DE LIMA EIRELI-ME, ambos devidamente qualificados 

nos autos, pelas razões expostas a seguir. A parte autora narra que 

celebrou contrato de financiamento com a requerida em 02.03.2019 

tendo-lhe sido prometida a contemplação do valor no dia 18 de março de 

2019, com o fim de adquirir um veículo. Segue narrando que efetuou o 

pagamento de determinado valor a título de entrada, bem como algumas 

parcelas do contrato, contudo, não chegou a ser contemplada, de modo 

que posteriormente tomou conhecimento de que foi vítima de publicidade 

enganosa por parte da requerida, alegando ter incidido em erro ao 

contratar o consórcio, o qual se encontra eivado de cláusulas abusivas e 

nulidades. Por tais fatos requer, liminarmente, a suspensão das parcelas 

vincendas; arresto on line via Bacenjud e a suspensão imediata do 

funcionamento da empresa para evitar que mais pessoas sejam vítimas da 

suposta prática ilícita narrada nos autos. Com a exordial juntaram-se os 

documentos de id. 27411486 e ss. Em seguida, a parte autora pugna para 

que a requerida preste caução nos autos, considerando a decisão 

proferida pela Comarca de Campo Grande/MS, cód. 

0811436-12.2020.8.12.0001 (id 31453678). Vieram os autos conclusos. 

EIS O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. RECEBO inicial em todos 

os seus temos. DEFIRO pedido de gratuidade da justiça, podendo ser 

revogado a qualquer tempo pelos casos definidos em lei. Passo a análise 

do pedido de suspensão das parcelas vincendas. Pois bem. Para 

concessão da liminar é necessário o preenchimento dos requisitos 

previstos no art. 300 do Códex instrumental Civil, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” O primeiro requisito, fumus boni juris, repousa na 

plausibilidade do direito alegado, guiado por um juízo superficial de 

cognição. No caso dos autos, verifica-se que a parte autora demonstrou a 

verossimilhança de suas alegações através dos documentos 

colacionados à exordial, especialmente pelo boletim de ocorrência lavrado. 

Além disso, a parte requerente demonstrou que não possui mais interesse 

em participar do contratado, assim, procrastinar o pagamento das 

parcelas durante o tramite da ação geraria celeuma desnecessária, visto 

que o valor teria que ser restituído ao fim da demanda. Neste sentido, 

segue o seguinte julgado: Rescisão contratual cumulada com restituição 

de valores e danos morais. Decisão que indeferiu tutela antecipada. 

Insurgência. Pretensão de ver suspensa a exigibilidade das parcelas 

vincendas, com determinação de que se abstenha a agravada de incluir 

os nomes dos agravantes em cadastro de órgãos de proteção ao crédito. 

Presença dos requisitos necessários para a antecipação de tutela. 

Suspensão da exigibilidade e determinação de exclusão do nome dos 

agravantes de cadastro de órgãos de proteção ao crédito. Recurso 

provido. (TJ SP Processo AI 2019154-43.2018.8.26.0000 SP 

2019154-43.2018.8.26.0000. Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito 

Privado. Publicação: 21/02/2019. Julgamento: 14 de Fevereiro de 2019. 

Relator: Fábio Quadros). Além disso, é o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - 

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA VENDEDORA - PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E PARA OBSTAR NEGATIVAÇÃO – 

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 

300, DO CPC, NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO 

MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 

300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que 

a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito 

pretendido e o perigo de dano. Diante de indícios de descumprimento do 

pacto pela agravante, não se mostra razoável pretender que o 

autor/agravado continue a pagar os valores relativos ao contrato, quando 

não mais pretende adquirir o imóvel em questão, motivo pelo qual, diante 

da pretendida rescisão contratual, não há razão para se continuar 

cobrando as parcelas vincendas. Se o pleito final é o de resolver o 

negócio, não se justifica manter exigíveis as parcelas do preço. Daí 

porque se entende correto o deferimento da medida pleiteada para o fim 

de suspender a exigibilidade das parcelas do preço e obrigar a Agravante 

a se abster de incluir o nome do autor em cadastros de proteção ao 

crédito, evitando-se o risco, de um lado, de se verem na contingência de 

pagar valores em favor do promitente, mas que, depois, terão de ser 

ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação 

patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes 

da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito. (TJ MT N.U 

1012491-49.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018). Lado outro, quanto ao pedido 

de arresto on line, não se verifica a subsunção às hipóteses legais, visto 

que o requerente não comprovou a dilapidação patrimonial por parte da ré 

para autorizar tal medida. Por fim, quanto ao pedido de suspensão imediata 

do funcionamento da empresa para evitar a reiteração na prática ilícita 

narrada nos autos, constata-se que o presente feito se trata de ação 

individual manejada pela requerente para tutelar seus próprios interesses, 

não tendo, portanto, legitimidade para tutelar interesses coletivos. Desse 

modo, considerando que ninguém pode pleitear direito alheio em nome 

próprio, nos exatos termos do artigo 18, do CPC, rejeito tal requerimento. 

No mesmo sentido, indefiro o requerimento de id 31453683, uma vez que 

nos autos, em tramite na Comarca de Campo Grande/MS (cód. 

0811436-12.2020.8.12.0001), já foi determinada a prestação da caução 

pela requerida justamente com o fim de indenizar os consumidores, caso a 

ação seja julgada procedente. Por todo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a 

tutela provisória de urgência vindicada, a fim de determinar a suspensão 

da exigibilidade e cobrança das parcelas vincendas do contrato objeto dos 

autos. CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos termos 

dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. INTIMEM-SE. Às providências. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008734-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE ANDRADE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO 

COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL 
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ajuizada por MATHEUS DE ANDRADE SILVA em desfavor de 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

(MULTIMARCAS CONSÓRCIOS) e F.N DE LIMA EIRELI-ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos, pelas razões expostas a seguir. A 

parte autora narra que celebrou contrato de financiamento com a 

requerida em 15.02.2019 tendo-lhe sido prometida a contemplação do 

valor em 28.02.2019, com o fim de adquirir um bem imóvel. Segue narrando 

que efetuou o pagamento de determinado valor a título de entrada, bem 

como algumas parcelas do contrato, contudo, não chegou a ser 

contemplada, de modo que posteriormente tomou conhecimento de que foi 

vítima de publicidade enganosa por parte da requerida, alegando ter 

incidido em erro ao contratar o consórcio, o qual se encontra eivado de 

cláusulas abusivas e nulidades. Por tais fatos requer, liminarmente, a 

suspensão das parcelas vincendas; arresto on line via Bacenjud e a 

suspensão imediata do funcionamento da empresa para evitar que mais 

pessoas sejam vítimas da suposta prática ilícita narrada nos autos. Com a 

exordial juntaram-se os documentos de id. 27426961 e ss. No id 

31079036, a parte autora pugna pelo aditamento da inicial com o objetivo 

de excluir da segunda requerida do polo passivo da ação. Em seguida, a 

parte autora pugna para que a requerida preste caução nos autos, 

considerando a decisão proferida pela Comarca de Campo Grande/MS, 

cód. 0811436-12.2020.8.12.0001 (id 31454153). Vieram os autos 

conclusos. EIS O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. RECEBO 

inicial, bem como o aditamento, determinado EXCLUSÃO do polo passivo a 

requerida: F.N DE LIMA EIRELI-ME. DEFIRO pedido de gratuidade da justiça, 

podendo ser revogado a qualquer tempo pelos casos definidos em lei. 

Passo a análise do pedido de suspensão das parcelas vincendas. Pois 

bem. Para concessão da liminar é necessário o preenchimento dos 

requisitos previstos no art. 300 do Códex instrumental Civil, in verbis: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” O primeiro requisito, fumus boni juris, repousa na 

plausibilidade do direito alegado, guiado por um juízo superficial de 

cognição. No caso dos autos, verifica-se que a parte autora demonstrou a 

verossimilhança de suas alegações através dos documentos 

colacionados à exordial, especialmente pelo boletim de ocorrência lavrado. 

Além disso, a parte requerente demonstrou que não possui mais interesse 

em participar do contratado, assim, procrastinar o pagamento das 

parcelas durante o tramite da ação geraria celeuma desnecessária, visto 

que o valor teria que ser restituído ao fim da demanda. Neste sentido, 

segue o seguinte julgado: Rescisão contratual cumulada com restituição 

de valores e danos morais. Decisão que indeferiu tutela antecipada. 

Insurgência. Pretensão de ver suspensa a exigibilidade das parcelas 

vincendas, com determinação de que se abstenha a agravada de incluir 

os nomes dos agravantes em cadastro de órgãos de proteção ao crédito. 

Presença dos requisitos necessários para a antecipação de tutela. 

Suspensão da exigibilidade e determinação de exclusão do nome dos 

agravantes de cadastro de órgãos de proteção ao crédito. Recurso 

provido. (TJ SP Processo AI 2019154-43.2018.8.26.0000 SP 

2019154-43.2018.8.26.0000. Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito 

Privado. Publicação: 21/02/2019. Julgamento: 14 de Fevereiro de 2019. 

Relator: Fábio Quadros). Além disso, é o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - 

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA VENDEDORA - PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E PARA OBSTAR NEGATIVAÇÃO – 

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 

300, DO CPC, NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO 

MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 

300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que 

a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito 

pretendido e o perigo de dano. Diante de indícios de descumprimento do 

pacto pela agravante, não se mostra razoável pretender que o 

autor/agravado continue a pagar os valores relativos ao contrato, quando 

não mais pretende adquirir o imóvel em questão, motivo pelo qual, diante 

da pretendida rescisão contratual, não há razão para se continuar 

cobrando as parcelas vincendas. Se o pleito final é o de resolver o 

negócio, não se justifica manter exigíveis as parcelas do preço. Daí 

porque se entende correto o deferimento da medida pleiteada para o fim 

de suspender a exigibilidade das parcelas do preço e obrigar a Agravante 

a se abster de incluir o nome do autor em cadastros de proteção ao 

crédito, evitando-se o risco, de um lado, de se verem na contingência de 

pagar valores em favor do promitente, mas que, depois, terão de ser 

ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação 

patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes 

da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito. (TJ MT N.U 

1012491-49.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018). Lado outro, quanto ao pedido 

de arresto on line, não se verifica a subsunção às hipóteses legais, visto 

que o requerente não comprovou a dilapidação patrimonial por parte da ré 

para autorizar tal medida. Por fim, quanto ao pedido de suspensão imediata 

do funcionamento da empresa para evitar a reiteração na prática ilícita 

narrada nos autos, constata-se que o presente feito se trata de ação 

individual manejada pela requerente para tutelar seus próprios interesses, 

não tendo, portanto, legitimidade para tutelar interesses coletivos. Desse 

modo, considerando que ninguém pode pleitear direito alheio em nome 

próprio, nos exatos termos do artigo 18, do CPC, rejeito tal requerimento. 

No mesmo sentido, indefiro o requerimento de id 31453683, uma vez que 

nos autos, em tramite na Comarca de Campo Grande/MS (cód. 

0811436-12.2020.8.12.0001), já foi determinada a prestação da caução 

pela requerida justamente com o fim de indenizar os consumidores, caso a 

ação seja julgada procedente. Por todo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a 

tutela provisória de urgência vindicada, a fim de determinar a suspensão 

da exigibilidade e cobrança das parcelas vincendas do contrato objeto dos 

autos. CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos termos 

dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. INTIMEM-SE. Às providências. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001133-59.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por AYMORE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de MARCOS FERREIRA, 

ambos qualificados nos autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A 

peça inaugural veio acompanhada por documentos, inclusive cópia do 

contrato assinado entre as partes, sendo as custas iniciais recolhidas. 

Para a concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição 

legal, é necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de 

notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela 

requerida em contrato. Importante frisar que a correspondência foi 

devolvida com o seguinte motivo: “Mudou-se”. Sendo o entendimento desta 

Magistrada que o ônus de informar a mudança de endereço é do devedor, 

motivo pelo qual está configurada a mora. Esse é o entendimento do TJMT, 

no recurso de apelação N.U. 0002787-46.2017.8.11.0059, transcrito 

abaixo: “ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0002787-46.2017.8.11.0059 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 

ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - RETORNO COM INDICAÇÃO 

“MUDOU-SE” – ÔNUS DO DEVEDOR INFORMAR MUDANÇA DE ENDEREÇO 

– MORA COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. É ônus do devedor informar ao credor qualquer mudança de 

endereço. O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do 
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contrato com retorno por motivo ”mudou-se”, autoriza a comprovação da 

mora. (N.U 0002787-46.2017.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)” 

(grifo nosso) Ressalto ainda que na data 29/08/2019 foi publicado o 

julgamento do REsp 2019/0221724-5, de relatoria da Ministra Nancy 

Andrighi, em que o STJ entendeu neste mesmo sentido, conforme ementa 

abaixo: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM 

MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) 

COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO 

DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e 

apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 

e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em 

definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento 

de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento 

pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de 

alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao 

endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é 

suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao 

ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário 

demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do 

devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta 

que o devedor “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para dizer 

que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e 

boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que 

deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, 

frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos 

autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, 

por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de 

busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do 

devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. 

Recurso especial conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e 

discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do 

Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer e dar 

provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra 

Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas 

Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. 

Ministra Relatora. Brasília (DF), 27 de agosto de 2019(Data do Julgamento) 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora” (REsp n.°1.828.778 – RS 

(2019/0221724-5) Terceira Turma, julgado em 27/08/2019 e publicado em 

29/08/2019)” Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, 

bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio 

de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Por todo exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes 

do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo automotor descrito na inicial, com a subsequente 

e imediata entrega dos respectivos documentos pela devedora. Para tanto, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem ser depositado em 

mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, na qualidade de fiel 

depositário, mediante auto circunstanciado que deverá especificar o 

estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da 

liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as prestações 

vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da 

inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe será 

restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que 

eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta 

de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. 

Poderá ainda a devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, 

ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição. Concedo os benefícios do art. 212 do Novo Código 

de Processo Civil. Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Intimem-se. 

CUMPRA-SE. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005742-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI NUNES DE SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005742-90.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARIA FATIMA DE SOUZA INVENTARIADO: VALDINEI NUNES DE SOUZA 

Vistos etc., Defiro o pedido da inventariante, razão pela qual determino 

que seja oficiada a ADMINISTRADORA DE CONSÓCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J.: 

45.441.789/0001-54 com sede na Avenida Senador Roberto Simonsen, nº 

3 0 4 ,  b a i r r o  S a n t o  A n t ô n i o ,  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

contabilidade@honda.com.br, localizado na Cidade de São Caetano do 

Sul-SP, C.E.P.: 09.530-401, para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

informe quanto a existência de valores a título de parcelas pagas, bem 

como no que tange a eventual seguro de vida contratado, informando 

nesses autos os valores relativos ao direito do autor da herança. Com a 

resposta, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar. Após, CONCLUSOS. Cumpra-se. (assinatura digital) Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008612-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA FATIMA APIO (EMBARGANTE)

CARLOS KOZAK (EMBARGANTE)

MECANICA KOZAK LTDA - ME (EMBARGANTE)

JOCEMAR ANTONIO DE LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Processo nº 1008612-40.2019.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO oposto por MECANICA KOZAK LTDA-ME, 

CELSO KOZAK, CARLOS KOZAK, MARISA FATIMA APIO KOZAK e 

JOCEMAR ANTONIO DE LIMAR em face do BANCO DO BRASIL S/A, todos 

qualificados nos autos. Ao id 27343793 foi determinada a intimação dos 

embargantes para comprovar nos autos os pressupostos da gratuidade 

da justiça, sob pena de indeferimento. Ao id. 28790002, os embargantes 

juntaram aos autos extrato do SPC/SERASA , apontando algumas 

restrições. É O NECESSÁRIO. Se tempestivo, o que deverá ser 

previamente certificado pela Secretaria da Vara, nos termos do art. 914 e 

seguintes do NCPC, RECEBO os embargos à execução; porém, ausentes 

os requisitos legais pertinentes, deixo de atribuir-lhe o efeito suspensivo 

almejado. Destaco que, nos termos do artigo 919, § 1º do NCPC, para 

atribuição de efeito suspensivo necessário se faz a verificação dos 

mesmos requisitos exigidos para concessão da tutela antecipada, além da 

garantia da execução por penhora, caução ou depósito, o que não se 

verifica no presente feito. No presente caso, além de a execução 

vinculada ao feito não estar garantida (cód. 1005139-46.8.11.0040), 

verifico que não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, não 

restando evidente os vícios da execução e inexigibilidade do título que a 

instrui, sendo certo que os presentes embargos à execução são 

fundados na alegação de supostas ilegalidades nas cobranças de 

encargos que descaracterizia a mora, o que demanda dilação probatória. 
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A propósito, vejamos o julgado abaixo: "RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO 

SUSPENSIVO AO PROCESSO EXECUTIVO NEGADO – REQUISITOS DA 

TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. I - Conforme as exigências contidas no § 1º, do artigo 919 

do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos 

Embargos, dependerá da demonstração concomitante dos requisitos da 

tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus 

boni iuris), o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo 

(periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, 

depósito ou caução suficiente. II -À mingua do preenchimento dos 

requisitos inerentes à tutela judicial pretendida, também nessa instância 

recursal impõe-se o indeferimento do pedido do requerente, ora 

agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base" (AI 

108323/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016) - 

destaquei. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, entendo que 

inobstante as alegações dos embargantes, os extratos com restrições no 

cadastro de inadimplência, apenas demonstram suas despesas, sendo 

impossível auferir seus rendimentos. Com efeito, é preciso ter em mente, 

conforme cons ignado no Agravo de Ins t rumento n º 

1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, que “O benefício em tela tem por 

escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de 

acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que 

percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua 

família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de 

pobreza”. Esse, ao que tudo indica, não é o perfil dos embargantes. 

Portanto, INDEFIRO a concessão do benefício de justiça gratuita a parte 

autora. Por outro lado, primando o acesso à justiça, DEFIRO o 

parcelamento das custas, na forma do art. 98, § 6º, do CPC, c.c. art. 468, 

§§ 6º, 7º e 8º, da CNGC-TJMT, em até 06 (seis) parcelas fixas (prazo 

máximo permitido pela CNGC-Judicial – TJMT), mediante a emissão de 

guias com a comprovação nos autos até o dia 10 de cada mês, ficando 

ciente que o INADIMPLEMENTO ou ATRASO de quaisquer das parcelas 

IMPORTARÁ NO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ENCAMINHE-SE 

cópia desta decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA/TJMT, (dca@tjmt.jus.br), para acompanhamento e controle, conforme 

Ofício Circular 04/2018/GAB/J-Aux. Efetuado o recolhimento da primeira 

parcela, INTIME-SE o embargado/exequente para, querendo, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS, impugnar os embargos (artigo 920, I, do CPC). Os 

demais pleitos constantes da petição inicial serão apreciados 

oportunamente, em sentença, após o sempre salutar contraditório. Sem 

prejuízo, considerando que o NCPC estabelece que: Art. 3o, § 3o A 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe: V - promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais; Sem prejuízo do cumprimento das determinações 

supra, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta do 

conciliador do centro judiciário de solução de conflitos e cidadania desta 

comarca, devendo as partes serem intimadas com antecedência, restando 

consignado que devem estar acompanhadas por seus respectivos 

advogados ou defensores públicos. - O não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes, após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002741-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL VICENTE PARIZOTTO (AUTOR(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002741-97.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MIGUEL VICENTE 

PARIZOTTO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Trata-se de 

ação civil pública intentada pelo Ministério Público Estadual, em desfavor 

do Estado de Mato Grosso, em que houve deferimento da liminar pleiteada 

para que fosse disponibilizados ao adolescente M. V. P. os medicamentos 

denominados “RITUXIMAB 500MG” e “RITUXIMAB 100MG”, para tratamento 

para leucemia, sendo prescrito o uso contínuo dos referidos fármacos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, considerando a 

urgência da demanda, DETERMINO a intimação pessoal dos requeridos 

para cumprimento da liminar deferida. Ademais, em consonância ao 

disposto no artigo 2° da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, a partir de 30 de 

setembro de 2019 (Portaria nº 29/2019/CM), é da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Várzea Grande/MT a competência para: “processar e 

julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis 

públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de 

competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que 

figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o 

Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado” 

(destaque acrescido). Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de 

que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os 

direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta 

Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com 

exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de 

cumprimento de sentença. Por todo exposto, considerando que o presente 

feito versa sobre demanda que requer a prestação continuada de 

sessões de hidroterapia, DECLINO A COMPETÊNCIA de juízo, 

determinando a REMESSA dos presentes autos à 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, mediante as baixas, 

homenagens e anotações necessárias. CUMPRA-SE com urgência, 

expedindo-se o necessário. Às providências. (assinado digitalmente) 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002094-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE LOURDES PINTO DE OLIVEIRA OAB - MT24851/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. S. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002094-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARCELO DANTAS REQUERIDO: VANIA MARIA SOUSA OLIVEIRA Vistos 

etc., DEFIRO o pleito de ref. 17537533, motivo pelo qual DETERMINO que 

se encaminhem os autos à equipe multidisciplinar para realização de 

estudo psicossocial na residência do requerente. Devido as 

peculiaridades do caso, bem como o comprovante de labor juntado, a 

equipe deverá avisar o requerente, com alguns dias de antecedência, 

para que a parte autora possa pedir dispensa em seu trabalho e receber 

as profissionais, viabilizando assim, a confecção do referido estudo. 

Ademais, SOLICITE-SE a devolução da carta precatória expedida ao id. 

13627638. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007145-26.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GYORDANNI KARLYE MOTA MENDES (AUTOR(A))

ROSANGELA RIBEIRO PINTO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1007145-26.2019.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DE 

PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE 

URGENCIA PARA SUSPENDER O LEILÃO, proposta por ROSANGELA 

RIBEIRO PINTO e GYODANNI KARLYE MOTA MENDES em desfavor de 

ITAÚ UNIBANCO S/A, todos qualificados nos autos. Alega que firmou junto 

com seu ex-marido, ora requerente, instrumento particular de venda e 

compra de bem imóvel, financiamento com garantia de alienação fiduciária, 

nos termos da Lei 9.514/97, com a instituição financeira, ora requerida, em 

30/10/2010, tem como objeto o imóvel registrado na matrícula 24.656, CRI 

desta urbe, no valor de R$ 130.000,00, (cento trinta mil reais). Narra que 

efetuou o pagamento de R$ 27.904,00, a título de entrada e financiaram o 

valor total de R$ 102.096,00, em 360 parcelas com amortização até 

30.11.2040, contudo, alega que pagou somente 99 parcelas da avença, 

ficando inadimplente a partir da parcela de 30.11.2019. Ademais, alega 

que apenas a autora ROSANGELA foi notificada para purgar a mora, 

contudo, não conseguiu saldar a dívida. Aduz que, posteriormente, tomou 

conhecimento em 01/10/2019, que a sua casa estaria indo a leilão 

extrajudicial nos dias: 1º Leilão para o dia 16.10.2019 e o 2º para o dia 

24.10.2019, que ao buscar informações no CRI desta urbe, confirmou que 

a propriedade do imóvel foi consolidada em favor do requerido. Assevera 

que o valor na qual o imóvel foi consolidado (R$ 130.000,00) encontra-se 

abaixo do valor de mercado (R$ 270.000,00): Para o primeiro leilão está 

avaliado em R$ 213.270,39 e para segunda praça com lance mínimo de R$ 

115.656,14. Prossegue alegando que não foram intimados da realização 

do leilão extrajudicial, com o fim de exercer seu direito de preferência 

sobre o bem, bem como não houve anúncios em jornais, sites de grande 

circulação na região. Nos pedidos requerer, a concessão da AJG e a título 

de antecipação da tutela: a) concessão do pedido de TUTELA DE 

URGÊNCIA determinando a suspensão do leilão marcado para dia 

16/10/2016 e 24/10/2019, oficiando a Frazão Leilões no endereço - Rua da 

Mooca, 3.547 - Mooca – São Paulo/SP, e a RÉ ITAÚ, para suspender leilão 

e se abstenham de realizar quaisquer atos de expropriação extrajudicial, 

ainda, expedição de ofício ao CRI de Sorriso para averbar na matrícula 

24.656. No id 25863523, determinou a intimação da parte autora para 

comprovar documentalmente dos pressupostos para concessão da AJG. 

Aportou manifestação da parte autora informando que o imóvel foi 

arrematado pelo valor de R$ 145.656,14, bem como juntou documentos 

para comprovar a alegada hipossuficiência (id 26190822 ss). Ao id 

3277994, determinou a intimação da autora para juntar a procuração do 

autor GYORDANNI KARLYE MOTA MENDES. Em seguida (id 30629030ss), 

a parte autora pugnou pela concessão da AJG e a concessão da liminar 

para a ré abstenham de realizar quaisquer atos de expropriação 

extrajudicial, até o julgamento final da lide. Os autos vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do 

CPC, RECEBO a petição inicial e sua emenda. Diante dos documentos 

juntados pela parte autora (id 26190822ss e id 30629030ss) os quais 

comprovam a alegada impossibilidade de arcar, momentaneamente, com o 

pagamento integral das custas, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, podendo ser revogado a qualquer momento acaso 

ocorra alterações nas condições expostas, os termos dos artigos 98 e 99, 

§3° do CPC. Inicialmente, destaco que o pedido de suspensão dos leilões 

ficou prejudicado pela realização, conforme manifestação da parte autora 

ao id 26190822 e id 29191046. Contudo, os autores pugnam, ainda, pela 

concessão da tutela para compelir a parte requerida a se abster de 

realizar quaisquer atos de expropriação extrajudicial, ainda, expedição de 

ofício ao CRI de Sorriso para averbar na matrícula 24.656, razão pela qual 

passo para a sua análise. Para a concessão tutela de urgência, há 

necessidade de se demonstrar elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do que dispõe o artigo 300 do CPC. Além disso, cabe esclarecer 

que a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, CPC). Pois bem. 

Conforme se depreende dos autos, os autores propuseram a presente 

ação, alegando a nulidade dos atos de consolidação de propriedade, 

visando a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel em questão e 

compelir a requerida a realizar qualquer ato de expropriação. De acordo 

com os documentos juntados nos autos, verifica-se que as partes 

realizaram contrato de crédito bancário, com garantia de alienação 

fiduciária de imóvel (id 24950985 ao id 24951996). Diante do 

inadimplemento dos autores, a credora/requerido seguiu o procedimento 

previsto na Lei 9.514/97, que em seu artigo 26, §1º prevê expressamente 

que a purga da mora pode ocorrer no prazo de quinze dias após o 

recebimento da notificação. E o §7º do mesmo artigo estabelece que após 

o decurso deste prazo, será averbado na matrícula do imóvel a 

consolidação da propriedade em nome do fiduciário. O que se verifica nos 

autos, conforme certidão de inteiro teor da matrícula juntada no id 

24947957 (AV-9/24656). Assim, o requerido intimou os autores para 

purgarem a mora, e não tendo estes feito o pagamento no prazo de quinze 

dias, deu continuidade ao procedimento previsto na referida lei, 

consolidando a propriedade em seu nome, conforme se verifica na 

certidão de inteiro teor da matrícula juntada no id 24947957 (AV-9/24656). 

Por outro lado, os autores informam que não foram intimados do dia, hora 

e local da realização do leilão extrajudicial do imóvel, descumprindo as 

disposições dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/97. Em análise aos 

documentos até então produzidos nos autos e em juízo não exauriente, 

verifico que não há registro que o requerido encaminhou a intimação em 

nome dos autores, para fins de notifica-los da data e hora da realização 

do leilão extrajudicial, evidenciando que os requisitos legais não foram 

observados, restando, portanto, preenchido a probabilidade do direito dos 

autores. Ademais, a referida lei objetiva a consecução do direito social e 

constitucional à moradia, pelo que a hermenêutica no caso em julgamento 

deve maximizar as chances de o imóvel permanecer com o devedor. 

Neste sentido, o entendimento do STJ, é no sentido de que os mutuários 

devem ser intimados pessoalmente dos procedimentos do leilão 

extrajudicial, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE 

ATO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI Nº 9.514/1997. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. 

DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.CREDOR 

FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. 

POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI Nº 70/1966. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1. 

Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do 

Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 

3/STJ). 2. A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei nº 9.514/1997, 

aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/1966 

às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei 

nº 9.514/1997. 3. No âmbito do Decreto-Lei nº 70/1966, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido 

da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da 

realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos 

regidos pela Lei nº 9.514/1997. 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se 

no sentido de ser possível a purga da mora em contrato de alienação 

fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/1997) quando já consolidada a 

propriedade em nome do credor fiduciário. A purgação da mora é cabível 

até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as 

exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966. 5. Rever as 

conclusões do acórdão recorrido de que a intimação pessoal do devedor 

acerca da data da realização do leilão extrajudicial não foi comprovada e 

que houve a purgação da mora antes do auto de arrematação demandaria 

o reexame de matéria fática e a interpretação de cláusula contratual, 

procedimentos vedados pelas Súmulas nºs 5 e 7/STJ.6. Agravo interno 

não provido.(AgInt no AREsp 1286812/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 

14/12/2018).” No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL 

DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA CITAÇÃO PESSOAL – 

CITAÇÃO OCORRIDA VIA EDITAL – SUSPENSÃO – RECURSO 

DESPROVIDO. “1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação de 

que o mutuário deve ser pessoalmente intimado do dia, hora e local da 

realização do leilão do imóvel financiado no âmbito do Sistema Financeiro 

da Habitação, sob pena de nulidade . 2. Agravo Regimental não 

provido.”da praça, conforme disposto no Decreto-Lei 70/1966 (AgRg no 

Resp 309106/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 

24/3/2009)”. (TJMT - AI 135262/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016)” AGRAVO INTERNO NO 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMÓVEL RURAL 

– PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – BEM DADO EM 

GARANTIA FIDUCIÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA 

ENTRE AS PARTES OBJETO DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL – IMÓVEL 

QUE CONSTITUI RESIDÊNCIA DOAS RECORRENTES E ÚNICO BEM QUE 

POSSUEM – POSSIBILIDADE DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO 

À PARTE AUTORA – SOBRESTAMENTO DA ALIENAÇÃO COM A 

CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO ATÉ ULTERIORES 

DELIBERAÇÕES – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.Há possibilidade 

e de se conceder efeito suspensivo ao recurso quando se verifica no 

caso a probabilidade concreta de danos irreparáveis à parte Recorrente 

com a venda extrajudicial do único imóvel que possuem e do qual retiram o 

sustento da família, mormente, havendo discussão judicial pertinente ao 

contrato envolvendo a garantia da alienação fiduciária. (N.U 

1005020-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018) 

Acerca da averbação da existência da presente ação às margens da 

matrícula do imóvel de propriedade dos autores não causará prejuízo a 

estes, nem tampouco impedirá a livre utilização do bem, mas sim garantirá 

a publicidade do feito, evitando-se, com isso, que terceiros de boa-fé 

sejam prejudicados. Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE 

NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – LIMINAR CONCEDIDA PARA 

VIABILIZAR BUSCA E APREENSÃO DE BENS MÓVEIS E AVERBAÇÃO DE 

RESTRIÇÃO EM MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL – POSSIBILIDADE – 

SEGURANÇA JURÍDICA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, ATENDIDOS 

- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A averbação da existência da 

ação originária às margens da matrícula do imóvel em discussão se mostra 

salutar, uma vez que garante a publicidade da existência da presente 

ação judicial e não traz prejuízo algum aos agravados, visto que não 

impede a livre disposição do bem. A decisão agravada não alterou a 

propriedade e posse indireta da imóvel, mantida com o Agravante, 

simplesmente adotou medidas assecuratórias para viabilizar, se for o 

caso, a reversibilidade imediata da prestação jurisdicional. Tal medida 

justifica-se pela necessidade de dar conhecimento a terceiros de boa-fé, 

bem como prevenir eventuais litígios futuros. SEBASTIAO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, 

Publicado no DJE 04/07/2018) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO: 10116903620178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/07/2018) Por todo exposto, com 

amparo no poder geral de cautela e no art. 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, com o fim de determinar 

que o requerido se ABSTENHA de realizar quaisquer atos de expropriação 

extrajudicial do imóvel, até o julgamento final da ação, bem como 

DETERMINO a averbação da existência da presente ação às margens da 

matrícula do imóvel objeto da lide. CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código 

de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO 

COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO 

DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado 

que as partes devem estar acompanhadas por seus respectivos 

advogados ou defensores públicos. O não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do § 8.º do art. 334 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Decorrido 

o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 

348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos: b) Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; c) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; d) Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Deixo 

consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser apresentado 

juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000016-33.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BARUFFI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MACEDO FRANCA OAB - MT24832/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA MOTTA LAMEIRA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000016-33.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

DOMINGOS BARUFFI REU: LEANDRO DA MOTTA LAMEIRA Vistos etc., 

Compulsando os autos, verifico que não foram recolhidas as custas e 

taxas processuais. Desta forma, INTIME-SE a parte autora, para que, no 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, promova a emenda da inicial retificando a 

situação apontada ou comprove a impossibilidade de arcar com o 

pagamento, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). 

Ressalte-se que a ausência de recolhimento das custas implica em 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002206-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. D. M. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002206-71.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

JULIANA BATISTA EXECUTADO: DIOGO DOS SANTOS DE MEDEIROS 

Vistos e etc., Trata-se de ação de cumprimento de sentença de prestação 

de alimentos, proposta pelas menores E. de M e S. C. de M., 

representadas por sua genitora JULIANA BATISTA em face de DIOGO 

DOS SANTO MEDEIROS. Ao id. 31044804, a parte autora pugnou pela 

nova intimação do executado para adimplir o débito alimentar, 

apresentando novo endereço. Desta feita, considerando o pugnado pela 

exequente, DETERMINO a intimação do executado no endereço informado 

(id. 31044804), para que NO PRAZO LEGAL DE 03 (TRÊS) DIAS, efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia em atraso, referente aos meses e 

valores indicados no id. retromencionado, bem como as que vencerem no 

curso da presente demanda (art. 323, art. 528, §7º c/c 911 todos do CPC), 

sob pena de expedição de mandado de prisão civil, na forma do art. 528, 

§3º, do CPC. INTIME-SE CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. (Assinado digitalmente) DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002888-26.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

CATIA DE FREITAS FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEBERSON RODRIGO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002888-26.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

CATIA DE FREITAS FERREIRA EXECUTADO: HEBERSON RODRIGO DA 

SILVA Vistos etc., Perlustrando os autos, assevero que devidamente 

citado para quitar três últimas parcelas alimentares em atraso, bem como 

as que vencerem no curso do processo, o executado HEBERSON 

RODRIGO DA SILVA não quitou integralmente o débito, não provou que o 

fez e nem apresentou justificativa. O exequente ao id. 29809486 pugnou 

pela decretação de prisão civil do executado, além disso, informou 

endereço para localização deste. Pelo id. 29822082 o Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente a decretação de prisão civil em desfavor 

do executado. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Preenchidos os 

requisitos constitucionais da voluntariedade e inescusabilidade do 

inadimplemento da obrigação alimentar, já que o devedor deixou de cumprir 

com sua obrigação alimentar sem nenhuma justificativa, deve ser 

decretada a prisão civil até que seja comprovada a satisfação da 

pretensão executiva. Neste sentido, leciona o Prof. Yussef Said Cahali, em 

sua obra “Dos Alimentos”, RT, 3. Ed., p.1072: “Assim, não implicando a 

cessação voluntária do pagamento da pensão por parte do devedor causa 

de cessação ou exoneratória do débito alimentar, e não podendo o 

devedor beneficiar-se de sua própria relapsia, desde que não tenha 

promovido opportuno tempore ação exoneratória do encargo alimentar, é 

legítima a sua prisão administrativa se não justificada a impossibilidade de 

efetuar o pagamento do débito...”. Sendo assim, diante do lapso temporal 

decorrido desde a última atualização do calculo devedor, DETERMINO a 

parte autora que proceda com a atualização do cálculo, no PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. Após a atualização do cálculo, sem necessidade de 

novas determinações, diante do inadimplemento da obrigação, DECRETO A 

PRISÃO CIVIL do executado HEBERSON RODRIGO DA SILVA e 

DETERMINO que EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão em seu 

desfavor, pelo prazo de 3 (três) meses, a qual deverá ser cumprida em 

regime fechado, nos termos do que dispõe o artigo 528, §§ 3º, 4º e 7º do 

CPC. No mandado deverá consignar as seguintes informações: a) O valor 

atualizado do débito alimentar, que compreende até as 3 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 

do processo, conforme o art. 528, par. 7º do CPC; b) O cumprimento da 

pena NÃO EXIME o executado ao pagamento das prestações vencidas e 

vincendas (art. 528, § 5º, CPC); c) Uma vez pago o débito alimentar, o 

cumprimento da ordem de prisão será SUSPENSO (art. 528, § 6º, CPC). 

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. (Assinado digitalmente) DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005662-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA VEIGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005662-29.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ELOIDE PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: EDSON DA VEIGA Vistos. 

Trata-se de ação de execução de cumprimento de alimentos, ajuizada por 

M. D. P. da V., representado neste por sua genitora ELOIDE PEREIRA DA 

SILVA, assistida juridicamente pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, em face de EDSON DA VEIGA, objetivando o pagamento do débito 

alimentar pelo rito da penhora de bens e ativos. Este r. Juízo, recebeu a 

inicial, bem como determinou a citação do executado (id. 10764869). 

Citado, o demandado quedou-se inerte (id. 11499119). O exequente 

mediante id. 12911884 pugnou pelo BACENJUD, RENAJUD e protesto do 

título judicial. Ao id. 19128297 r. Juízo proferiu decisão intimando o 

exequente à apresentar cálculo atualizado do débito. Na sequência, ao id. 

20940407 o exequente juntou aos autos planilha atualizada do débito, bem 

como reiterou novamente pelo deferimento dos pedidos id. 19128297. Pelo 

id. 26508307 o r. Juízo deferiu o pedido de BACENJUD, o qual restou 

infrutífero. Por fim, através do id. 27136135 o exequente informou o débito 

atualizado, bem como pugnou pela realização do RENAJUD, vez que 

constatou que o executado é proprietário de alguns veículos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em vista restado infrutífera a 

busca de ativos financeiros e observando a ordem de preferência do art. 

835 do CPC, DEFIRO a restrição de veículos existentes em nome do(a)(s) 

executado(a)(s), via Sistema RENAJUD. Nesta hipótese, em caso positivo, 

caberá à parte exequente indicar a localização do bem para a 

concretização da penhora, mormente porque, em se tratando de bem 

móvel, este se transfere pela simples tradição. Indicada a localização do 

veículo, expeça-se mandado ou carta precatória para penhora e 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, consoante a regra do art. 

838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a intimação da parte executada 

quanto à efetivação da constrição, na forma do art. 841, §§ 1º e 2º, do 

CPC. Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora 

para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada, 

prossiga-se o feito com a realização dos atos expropriatórios 

(alienação/adjudicação), intimando-se a parte exequente para requerer o 

que entender cabível, no prazo de 5 (cinco) dias. SerasaJud Por outro 

lado, havendo requerimento da parte exequente, DEFIRO, também, a 

inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, 

conforme regra do art. 782, § 3º, do CPC, via Sistema SERASAJUD, 

observando-se o valor atual do débito. Para tanto, proceda a Sra. Gestora 

Judiciária o necessário para o cumprimento da ordem, devendo atentar-se 

para o disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal. Arquivo Provisório 

Restando infrutíferas todas as tentativas acima, em consonância com o 

disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte 

exequente, assim como do Parquet, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o regular prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, 

sob pena de extinção do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo 

provisório. Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, 

DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo de suspensão 

sem a localização de bens penhoráveis e/ou dos executados, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, iniciando a contagem 

do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do artigo 921, do CPC, 

OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que tange os menores 

de 16 (dezesseis) anos. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002348-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO IVAN SPECHT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI INACIO SPECHT (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002348-75.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ENIO IVAN SPECHT INVENTARIADO: ARI INACIO SPECHT 

Vistos etc., Trata-se de abertura do inventário dos bens deixado por ARI 

INACIO SPECHT. Verifico que nas primeiras declarações apresentadas 

pelo inventariante, foram relacionados os bens deixados pelo(a) “de 

cujus”, consignando a inexistência de herdeiro incapaz. Foram 

relacionados os seguintes bens: “I - Um veículo POLO classic 1.8 MI, plcas 

ATM 3108, cor cinza, ano e modelo 1997, código Renavam 680700811, 

chassi nº 8AWZZZGK2VA039780, sem ônus. Avaliado em R$ 7.873,00 

(sete mil, oitocentos e setenta e três reais), tabela fipe, documento anexo. 
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II – O valor aproximado de R$ 5.074,11 (cinco mil, setenta e quatro reais e 

onze centavos) em conta poupança junto ao Banco Sicredi, agência 0812, 

conta poupança nº 1.0812.93362-7, conforme extrato anexo; III – O valor 

aproximado de R$ 9.602,66 (nove mil, seiscentos e dois reais e sessenta 

e seis centavos) em conta junto a Caixa Econômica Federal, oriundo de 

depósitos de FGTS” Na mesma oportunidade, a companheira MARIA 

EUNICE FERREIRA DOS SANTOS FERNANDES, renunciou expressamente 

qualquer direito hereditário, conforme termo de renúncia juntada aos 

autos, sendo apresentada partilha amigável entre os demais herdeiros na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada herdeiro. É a síntese. 

Decido. Verifico que o caso comporta conversão para rito de Arrolamento 

Sumário, nos termos do artigo 659 do CPC, por não haver divergência ou 

interesse de incapaz, o que o faço nesta oportunidade. Assim sendo, é 

possível a imediata conclusão do processo, com a prolação de sentença e 

efetiva prestação jurisdicional, até porque, nos termos do art. 662 do CPC: 

“No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas 

ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de 

tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Ademais, para que não restem dúvidas, o artigo 659, § 2º, do 

CPC dispõe que “Transitada em julgado a sentença de homologação de 

partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada 

a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás 

referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco 

para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, 

nos termos do § 2o do art. 662”. Portanto, após o trânsito em julgado da 

sentença homologatória, deverá, de imediato, ser lavrado o formal de 

partilha, e, em seguida expedidos os alvarás referentes aos bens e às 

rendas por ele abrangidos, e, somente após será determinada a intimação 

do Fisco para o lançamento administrativo do imposto, já que a prova de 

quitação dos tributos não é condição para a homologação. Pelo exposto e 

com fundamento no artigo 2.015 do Código Civil, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o plano de 

partilha amigável, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. 

Providenciem-se, ainda, as retificações e anotações necessárias quanto à 

alteração da classe processual para Arrolamento Sumário. Nos termos do 

artigo 89 do CPC, os interessados pagarão as despesas 

proporcionalmente a seus quinhões. Contudo, suspendo a exigibilidade em 

face da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça pelo prazo 

legal. DETERMINO a expedição do necessário: formal de partilha, certidão 

de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s). Observo, todavia, se 

for o caso, a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e de 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), deverá ocorrer pela via administrativa, nos termos da Lei 

Estadual 7.850/2002, do CPC (art. 662), bem como da Lei 6015/73, art. 

143. Atendidas as determinações supra, cientifiquem a Fazenda Pública 

para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes (art. 659 § 2º CPC). Dou como transitada em 

julgado a presente sentença diante da ausência de interesse recursal, já 

que o pedido do autor foi julgado totalmente procedente. Após, cumpridas 

todas as determinações, ARQUIVEM os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas. Intime-se. Cumpra-se, com a observância das formas 

e prazos legais. (assinatura digital) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006237-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANEIDE MESQUITA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOROTEU DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006237-03.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: EVANEIDE MESQUITA DOS SANTOS REQUERIDO: 

DOROTEU DOS SANTOS Vistos etc., Trata-se de abertura do inventário 

dos bens deixado por DOROTEU DOS SANTOS. Verifico que nas primeiras 

declarações apresentadas pelo inventariante, foram relacionados os bens 

deixados pelo(a) “de cujus”, consignando a inexistência de herdeiro 

incapaz. Foram relacionados os seguintes bens: “1. Um veículo GM 

CLASSIC 1.0LS 4 PORTAS - FLEXPOWER, placa QBI-1391, Renavam 

01038514735, chassi 8AGSU19F0FR155905, ano 2014, modelo 2015, cor 

BRANCA, em nome do de cujus, Doroteu dos Santos (doc. anexo), com 

valor estimado pela tabela da FIPE em R$ 26.435,00 (vinte e seis mil e 

quatrocentos e trinta e cinco reais), (doc. anexo). 2. 50% (cinquenta por 

cento) de um lote urbano nº 15 (quinze) da quadra 01, com uma casa de 

alvenaria, localizado na Rua F s/n, Bairro Boa Esperança, nesta cidade 

Sorriso/MT, com valor estimado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Rua 

Cartola, 525, Centro, Sorriso – MT, CEP-78.890-000, Telefone (66) 

3545-1500 e (66) 3544-4662. Assim, os bens pertencentes ao espólio 

estão avaliados no valor de R$ 46.825,00 (quarenta e seis mil e oitocentos 

e vinte e cinco reais), totalizando o monte mor.” Foi informado nos autos 

que “de cujus” deixou uma dívida referente ao financiamento do veículo 

GM CLASSIC 1.0LS 4 PORTAS – FLEXPOWER em que restaram para 

serem quitadas 22 (vinte e duas) parcelas com valor de R$ 673,40 

(seiscentos e setenta e três reais e quarenta centavos) cada uma, assim, 

o valor total da dívida é de R$ 14.814,80 (quatorze mil oitocentos e 

quatorze reais e oitenta centavos). É a síntese. Decido. Verifico que o 

caso comporta conversão para rito de Arrolamento Sumário, nos termos 

do artigo 659 do CPC, por ser caso de um único herdeiro, o que o faço 

nesta oportunidade. Assim sendo, é possível a imediata conclusão do 

processo, com a prolação de sentença e efetiva prestação jurisdicional, 

até porque, nos termos do art. 662 do CPC: “No arrolamento, não serão 

conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” Ademais, para 

que não restem dúvidas, o artigo 659, § 2º, do CPC dispõe que “Transitada 

em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, 

será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, 

em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas 

por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662”. 

Portanto, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, deverá, 

de imediato, ser lavrado o formal de partilha, e, em seguida expedidos os 

alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, e, somente 

após será determinada a intimação do Fisco para o lançamento 

administrativo do imposto, já que a prova de quitação dos tributos não é 

condição para a homologação. Pelo exposto e com fundamento no artigo 

2.015 do Código Civil, HOMOLOGO por sentença, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos o plano de partilha amigável, salvo erro, 

omissão e eventual direito de terceiro. Providenciem-se, ainda, as 

retificações e anotações necessárias quanto à alteração da classe 

processual para Arrolamento Sumário. Nos termos do artigo 89 do CPC, os 

interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões. 

Contudo, suspendo a exigibilidade em face da concessão dos benefícios 

da gratuidade da justiça pelo prazo legal. DETERMINO a expedição do 

necessário: formal de partilha, certidão de pagamento, carta de 

adjudicação e/ou alvará(s). Observo, todavia, se for o caso, a 

comprovação de pagamento ou isenção de tributos e de inexistência de 

débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e Federal), deverá 

ocorrer pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, do 

CPC (art. 662), bem como da Lei 6015/73, art. 143. Atendidas as 

determinações supra, cientifiquem a Fazenda Pública para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes (art. 659 § 2º CPC). Dou como transitada em julgado a presente 

sentença diante da ausência de interesse recursal, já que o pedido do 

autor foi julgado totalmente procedente. Após, cumpridas todas as 

determinações, ARQUIVEM os autos com as cautelas de estilo, anotações 

e baixas. Intime-se. Cumpra-se, com a observância das formas e prazos 

legais. (assinatura digital) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007388-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDAL & SANTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO 1007388-67.2019.8.11.0040 EXEQUENTE: POR DO SOL 

URBANIZACOES LTDA Advogado do(a) EXEQUENTE: ADEMILCON DE 

ALMEIDA GILARDE - MT7440-O EXECUTADO: VIDAL & SANTOS LTDA A 

parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. SORRISO, 28 de abril de 2020. (assinatura digital) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000431-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY POSSAMAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELINA POSSAMAI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000431-84.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: HENRY POSSAMAI INVENTARIADO: CARMELINA 

POSSAMAI Vistos etc., Trata-se de abertura do inventário dos bens 

deixado por CARMELINA POSSAMAI. Ao analisar as últimas declarações, 

foram relacionados os bens deixados pelo(a) “de cujus”, consignou-se a 

inexistência de herdeiro incapaz, requereu-se a alteração do valor da 

causa, requereram a conversão para o rito de Arrolamento com a 

consequente homologação e expedição do formal de partilha. Foram 

relacionados os seguintes bens: “a.1 Imóvel Rural Matrícula 2378, Livro 02, 

folha 01 (frente e verso) do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso – 

MT: Imóvel Rural situado na Gleba Rio Verde, no município de Sorriso/MT, 

com área de 1.269,4752 hectares – R$ 12.500.000,00 (doze milhões e 

quinhentos mil reais). a.2 Imóvel Urbano Matrícula 8411, Livro 02, folha 01 

do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT: Lote Urbano 

sob nº 24 da quadra 165-C, situado no Loteamento Gleba Sorriso, na 

cidade de Sorriso/MT, com área de 800,00m² - R$ 1.276.186,52 (um 

milhão, duzentos e setenta e seis mil, cento e oitenta e seis reais e 

cinquenta e dois centavos).” OS herdeiros César Possamai, Cláudio 

Possamai, Romário Possamai e Simone Cristina Possamai Bett, renunciam 

de forma abdicativa aos seus direitos hereditários e respectivos quinhões, 

juntando os termos de renúncia. Consta a partilha dos bens nos seguintes 

termos: “a.1) Caberá ao viúvo meeiro, Sr. Henry Possamai: Imóvel Urbano 

de Matrícula 8411, Livro 02, folha 01 do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Sorriso/MT: Lote Urbano sob nº 24 da quadra 165-C, situado 

no Loteamento Gleba Sorriso, na cidade de Sorriso/MT, com área de 

800,00m², avaliado em R$ 1.276.186,52 (um milhão, duzentos e setenta e 

seis mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos); a.2) 

Caberá ao herdeiro Sr. Gilberto Eglair Possamai: Imóvel Rural de Matrícula 

2378, Livro 02, folha 01 (frente e verso) do Cartório de Registro de 

Imóveis de Sorriso – MT: Imóvel Rural situado na Gleba Rio Verde, no 

município de Sorriso/MT, com área de 1.269,4752 hectares, avaliado em 

R$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais).” É a síntese. 

Decido. Verifico que o caso comporta conversão para rito de Arrolamento 

Sumário, nos termos do artigo 659 do CPC, por não haver divergência ou 

interesse de incapaz, o que o faço nesta oportunidade. Assim sendo, é 

possível a imediata conclusão do processo, com a prolação de sentença e 

efetiva prestação jurisdicional, até porque, nos termos do art. 662 do CPC: 

“No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas 

ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de 

tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Ademais, para que não restem dúvidas, o artigo 659, § 2º, do 

CPC dispõe que “Transitada em julgado a sentença de homologação de 

partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada 

a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás 

referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco 

para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, 

nos termos do § 2o do art. 662”. Portanto, após o trânsito em julgado da 

sentença homologatória, deverá, de imediato, ser lavrado o formal de 

partilha, e, em seguida expedidos os alvarás referentes aos bens e às 

rendas por ele abrangidos, e, somente após será determinada a intimação 

do Fisco para o lançamento administrativo do imposto, já que a prova de 

quitação dos tributos não é condição para a homologação. Pelo exposto e 

com fundamento no artigo 2.015 do Código Civil, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o plano de 

partilha amigável, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. 

Providenciem-se, ainda, as retificações e anotações necessárias quanto à 

alteração da classe processual para Arrolamento Sumário. RETIFIQUE-SE 

o valor da causa para o montante de R$ 6.888.093,26 (seis milhões, 

oitocentos e oitenta e oito mil, noventa e três reais e vinte e seis 

centavos), a fim de que sejam calculadas as custas processuais e taxa 

judiciária sobre a referida quantia, com o abatimento dos valores já 

quitados anteriormente nestes autos. Nos termos do artigo 89 do CPC, os 

interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões. 

DETERMINO a expedição do necessário: formal de partilha, certidão de 

pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s). Observo, todavia, se for 

o caso, a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e de 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), deverá ocorrer pela via administrativa, nos termos da Lei 

Estadual 7.850/2002, do CPC (art. 662), bem como da Lei 6015/73, art. 

143. Atendidas as determinações supra, cientifiquem a Fazenda Pública 

para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes (art. 659 § 2º CPC). Dou como transitada em 

julgado a presente sentença diante da ausência de interesse recursal, já 

que o pedido do autor foi julgado totalmente procedente. Após, cumpridas 

todas as determinações, ARQUIVEM os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas. Intime-se. Cumpra-se, com a observância das formas 

e prazos legais. (assinatura digital) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007037-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANIR PETRY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Ives Ferreira Cunha (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007037-31.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: VANIR PETRY REQUERIDO: ESPÓLIO DE IVES FERREIRA 

CUNHA Vistos etc., Trata-se de abertura do inventário dos bens deixado 

por IVES FERREIRA CUNHA. Verifico que no acordo de divisão de bens 

juntado ao ID – 27610548, foram relacionados os bens deixados pelo(a) 

“de cujus”, consignando a inexistência de herdeiro incapaz. Ao final, 

requerem a homologação da partilha retificada apresentada. É a síntese. 

Decido. Verifico que o caso comporta conversão para rito de Arrolamento 

Sumário, nos termos do artigo 659 do CPC, por não haver divergência ou 

interesse de incapaz, o que o faço nesta oportunidade. Assim sendo, é 

possível a imediata conclusão do processo, com a prolação de sentença e 

efetiva prestação jurisdicional, até porque, nos termos do art. 662 do CPC: 

“No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas 

ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de 

tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Ademais, para que não restem dúvidas, o artigo 659, § 2º, do 

CPC dispõe que “Transitada em julgado a sentença de homologação de 

partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada 

a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás 

referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco 

para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, 

nos termos do § 2o do art. 662”. Portanto, após o trânsito em julgado da 
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sentença homologatória, deverá, de imediato, ser lavrado o formal de 

partilha, e, em seguida expedidos os alvarás referentes aos bens e às 

rendas por ele abrangidos, e, somente após será determinada a intimação 

do Fisco para o lançamento administrativo do imposto, já que a prova de 

quitação dos tributos não é condição para a homologação. Pelo exposto e 

com fundamento no artigo 2.015 do Código Civil, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o plano de 

partilha amigável constante no ID– 27610548, o qual fica fazendo parte da 

presente sentença, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. 

Providenciem-se, ainda, as retificações e anotações necessárias quanto à 

alteração da classe processual para Arrolamento Sumário. Nos termos do 

artigo 89 do CPC, os interessados pagarão as despesas 

proporcionalmente a seus quinhões. Contudo, suspendo a exigibilidade em 

face da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça pelo prazo 

legal. DETERMINO a expedição do necessário: formal de partilha, certidão 

de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s). Observo, todavia, se 

for o caso, a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e de 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), deverá ocorrer pela via administrativa, nos termos da Lei 

Estadual 7.850/2002, do CPC (art. 662), bem como da Lei 6015/73, art. 

143. Atendidas as determinações supra, cientifiquem a Fazenda Pública 

para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes (art. 659 § 2º CPC). Dou como transitada em 

julgado a presente sentença diante da ausência de interesse recursal, já 

que o pedido do autor foi julgado totalmente procedente. Após, cumpridas 

todas as determinações, ARQUIVEM os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas. Intime-se. Cumpra-se, com a observância das formas 

e prazos legais. (assinatura digital) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001932-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. A. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA SIMOES OAB - MS19497 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001932-73.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: FRANCIS DE ALMEIDA DE MORAES REQUERIDO: DAYANE 

ALVES PEDROSA Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito comum 

proposta por FRANCIS DE ALMEIDA MORAES em face de DAYANE 

ALVES PEDROSA, objetivando a guarda compartilhada da menor M. L. de 

M., a regulamentação das visitas, bem como sejam fixados alimentos no 

valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), devendo o genitor ainda 

arcar com 50% dos gastos extraordinários. A inicial foi recebida, e 

determinada a citação da parte requerida, bem como a realização de 

estudo psicossocial. Citada, a requerida não apresentou contestação (id. 

1434382). Com vistas, a parte autora pugnou pela revelia da requerida, 

com o julgamento do feito no estado em que se encontra. Estudo 

psicossocial juntado ao id. 17199393. Vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, considerando que a 

requerida devidamente citada não ofereceu contestação, DECRETO-LHE à 

revelia, nos termos do artigo 344, caput, do CPC, deixando, porém, de 

aplicar-lhe efeito material do instituto (presunção de veracidade dos fatos 

elencados na inicial), uma vez que o litígio versa sobre direito indisponível 

(art. 345, II, CPC). Verifico que o caso é de julgamento antecipado do 

mérito, na forma do artigo 355, I, do CPC, na medida em que os elementos 

coligidos nos autos mostram-se suficientes ao deslinde do feito, não se 

fazendo necessária a produção de outras provas. No presente feito, 

verifica-se que o senhor FRANCIS DE ALMEIDA MORAES, postula pela 

guarda compartilhada da menor M. L. de M., bem como a prestação 

alimentícia no montante de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), com 

regulamentação de visitas. A priori, no que tange a guarda da menor, 

verifica-se que a requerida possui a guarda de fato, porém impõe óbices 

quanto ao contato com o genitor, de modo que este pretende a 

regularização da guarda de forma compartilhada. Por outro lado, extrai-se 

do parecer realizado pela equipe multiprofissional que ambas partes 

possuem condições de exercer a guarda da menor de forma 

compartilhada, provendo os cuidados necessários ao desenvolvimento 

saudável desta. Importante consignar também que o modelo de guarda 

compartilhada é regra em nosso ordenamento jurídico, sendo preferível 

para que ambos os genitores tenham contato e participem do crescimento 

e desenvolvimento dos filhos. De outro lado, passo a análise dos pedidos 

no que tange as visitas e aos alimentos da menor. Quanto ao direito de 

visitas a ser exercido pelo demandado, tenho que deve ser reconhecido, 

pois a medida, além de não ter sido resistida pelo réu revel, afigura-se 

compatível com a compreensão de que a guarda concedida, pois a 

presença do pai na vida do infante revela-se importante e saudável à 

formação deste, convergindo, desse modo, para o atendimento do que 

informa o princípio do melhor interesse da criança e da proteção integral. 

Já no que tange aos alimentos, tenho que a relação de parentesco entre o 

réu e a alimentante está devidamente comprovada, conforme certidão de 

nascimento acostada ao feito. Assim, a obrigação alimentar dos pais para 

com os filhos é indiscutível. Desse modo, tenho por razoável e 

proporcional às necessidades da alimentanda, sejam os alimentos fixados 

no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e mais 50% das 

despesas extraordinárias. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, para: i. com fundamento nos artigos 33 a 35 da Lei nº 8.069/90, 

conceder a GUARDA COMPARTILHADA da menor M. L. de M. aos 

genitores FRANCIS DE ALMEIDA MORAES e DAYANE ALVES PEDROSA; 

ii. conceder o direito de VISITAS à parte requerente, em finais de semanas 

alternados, com início nas sextas-feiras às 18 horas e término nos 

Domingos às 19 horas, sendo ainda resguardado o direito do genitor 

permanecer com a menor na metade do período das férias escolares, de 

forma previamente acordada com a genitora e alternadamente nas 

festividades de final de ano, sendo que a partir de 2020, a menor passará 

o natal e ano novo com o genitor e no ano seguinte, as mesmas 

festividades com a genitora, assim sucessivamente. iii. Fixar o pagamento 

de PENSÃO ALIMENTÍCIA por parte da parte autora à menor M. L. de M., no 

importe R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), que deverão ser 

adimplidos até o dia 10 de cada mês, depositados em uma conta poupança 

em nome da filha do casal. Em consequência, nos termos do artigo do art. 

487, I, do CPC, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÂO DE MÉRITO o presente 

processo. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e taxa judiciária, bem como ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido da parte. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005922-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANINO AVELINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005922-72.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: VANUSA MARIA DA SILVA REQUERIDO: DANINO AVELINO 

DA SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de guarda c/c alimentos proposta 

por VANUSA MARIA DA SILVA em face de DANINO AVELINO DA SILVA, 

objetivando a guarda do menor E. H. da S., bem como sejam fixados 

alimentos no valor de R$ 440 (quatrocentos e quarenta reais), devendo o 

genitor ainda arcar com 50% dos gastos extraordinários. Ao id. 15815936, 

foi recebida a inicial, e determinada a citação da parte requerida. Citado, o 

requerido deixou decorrer o prazo sem contestar a ação. Ao id. 19143752 

a parte autora pugnou pela aplicação dos efeitos da revelia e o julgamento 

antecipado do feito. Ao id. 25551984 foi juntado estudo psicossocial 

favorável à concessão da guarda em favor da requerente. Vieram os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifico que 

o caso é de julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, I, do 

CPC, na medida em que os elementos coligidos nos autos mostram-se 
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suficientes ao deslinde do feito, não se fazendo necessária a produção 

de outras provas. No presente feito, exsurge que a senhora VANUSA 

MARIA DA SILVA, postula pela guarda do menor E. H. da S., bem como a 

prestação alimentícia no montante 53% do salário mínimo vigente e mais 

50% das despesas extraordinárias, a serem arcados pelo requerido 

DANINO AVELINO DA SILVA, com regulamentação de visitas. A priori, no 

que tange a guarda do menore, verifica-se que a requerente já possui a 

guarda de fato desde a separação, pretendendo a regularização da 

situação fática. Por outro lado, extrai-se do parecer realizado pela equipe 

multiprofissional que a requerente possui condições de exercer a guarda 

do menor, além de já prover os cuidados necessários ao desenvolvimento 

saudável deste. Desta forma, se o menor, no local onde está, recebe a 

devida assistência material, moral, educacional e cuidados para sua 

saúde, de modo que o acolhimento da pretensão, com o deferimento da 

guarda definitiva à genitora, revela-se a medida mais recomendada pelo 

princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. “O menor, de 

regra, deve ser mantido onde está, desde que aí se encontre bem. A troca 

do meio ambiente deve ser evitada o quanto possível, para não causar 

prejuízo psíquico à criança” [STF, RE 100.200.0, 2ª T. – j. 27.9.83, Rel. Min. 

Moreira Alves, in RT 586/234]. De outro lado, passo a análise dos pedidos 

no que tange as visitas e aos alimentos do menor. Quanto ao direito de 

visitas a ser exercido pelo demandado, tenho que deve ser reconhecido, 

na forma proposta na petição inicial, pois a medida, além de não ter sido 

resistida pelo réu, afigura-se compatível com a compreensão de que a 

guarda concedida à genitora, a despeito de limitar (especificamente, no 

que tange à posse dos filhos), não suspende nem extingue o poder 

familiar que assiste ao genitor, cuja presença na vida do infante revela-se 

importante e saudável à formação deste, convergindo, desse modo, para 

o atendimento do que informa o princípio do melhor interesse e da 

proteção integral. Já no que tange aos alimentos, tenho que a relação de 

parentesco entre o réu e o alimentando está devidamente comprovada, 

conforme certidão de nascimento de id. 15816093. A obrigação alimentar 

dos pais para com os filhos é indiscutível, sendo que, dos documentos 

acostados aos autos pela parte autora, restou demonstrada a 

necessidade do menor quanto ao pagamento da pensão alimentícia. 

Ademais, o artigo 7º. da Lei 5.478/68 dispõe que “O não comparecimento 

do autor determina o arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa 

em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato.” Assim, deixando 

de contestar o pedido, devem ser reputados verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial e via de consequência procedente o pedido. 

Todavia, não é possível verificar as condições de possibilidades do 

requerido, uma vez que, devidamente citado, não contestou ação ou 

produziu provas. Desse modo, tenho por razoável e proporcional às 

necessidades do alimentando, sejam os alimentos fixados no valor de 50% 

do salário mínimo vigente. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, para: I. com fundamento nos artigos 33 a 35 da Lei nº 8.069/90, 

conceder a guarda do menor E. H. da S. a VANUSA MARIA DA SILVA, 

devendo ser tomado o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo, mediante termo nos autos, obrigando-se à prestação de 

assistência material, moral, educacional e afetiva à criança e sem prejuízo 

de ulterior revogação.; II. conceder o direito de visitas ao requerido, de 

forma livre, sendo ainda resguardado o direito do genitor permanecer com 

o menor na metade do período das férias escolares, de forma previamente 

acordada com a genitora; e III. condenar o requerido a pagar ao filho 

pensão alimentícia correspondente a 35% do salário mínimo vigente, que 

deverá ser depositado na conta de titularidade da representante do menor, 

indicada na inicial ou outra apresentada com esta pretensão. Em 

consequência, nos termos do artigo do art. 487, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÂO DE MÉRITO o presente processo. Sem custas 

a ressarcir, vez que a autora atua sob o pálio da justiça gratuita. Condeno 

o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 

500 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe. CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Publique-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. (assinado 

digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004790-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. C. (REQUERENTE)

ANILTON ELIAS CARDOSO (REQUERENTE)

KAROLAYNE GOMES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU OAB - MT26517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA GOMES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004790-43.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: ANILTON ELIAS CARDOSO, KAROLAYNE GOMES 

CARDOSO, T. G. C. REQUERIDO: ANA CLAUDIA GOMES FERREIRA Vistos 

etc., Trata-se de abertura do inventário por arrolamento dos bens deixado 

por ANA CLAUDIA GOMES FERREIRA, nos termos do que dispõe o artigo 

659 e seguintes do CPC. Na petição inicial, os herdeiros requereram a 

nomeação de ANILTON ELIAS CARDOSO como inventariante, relacionaram 

os bens deixados pelo “de cujus”, informaram a existência de herdeiro 

incapaz. Por ter herdeiro incapaz, determinou-se pelo rito mais solene. Ao 

ID 25243102 foi apresentada as primeiras declarações e plano de partilha. 

Foram relacionados os seguintes bens: “ Veículo marca/modelo 

FIAT/SIENA EL 1.0 FLEX, placa OBL0172, Fabricação/Modelo 2013/2014, 

RENAVAM 00546256317, a qual teve perca total no acidente que resultou 

no seu falecimento, avaliado à época, no importe de R$ 28.540,00 (vinte e 

oito mil quinhentos quarenta reais), conforme documentos já anexos (ID 

21613800). Cabe salientar que o veículo possuía apólice de seguro, sob o 

número 01.102.431.082882.000000, junto a empresa HDI SEGUROS AS, 

pessoa jurídica, inscrito sob nº CNPJ: 29.980.158/0001-57, residente na 

Av. das Nações Unidas, 14261, Vila Gertrudes - São Paulo /SP – CEP: 

04533-085, conforme documento de Id 21613834, onde é exigido Alvará 

Judicial para que o Inventariante assine os documentos necessários para 

transferência do veículo para a seguradora, bem como para que possibilite 

o recebimento do seguro.” Informam ainda que o(a) “de cujus” não deixou 

dívidas. Consta a partilha dos bens nos seguintes termos: “ Caberá ao 

convivente supérstite, ora inventariante a meação, na forma da Lei, uma 

vez que convivia em união estável com a de cujus, tendo o bem sido 

adquirido na constância da união e não havia bens particulares. (...) 

Nesse sentido, a herança será dividida aos filhos da de cujus, em partes 

iguais, ou seja, 50 % (cinquenta por cento) para cada. Desta feita a 

partilha se dará da seguinte forma: Ao Sr. Anilton Elias Cardoso ora 

inventariante caberá a meação, no montante de 50% (cinquenta por cento) 

do valor da indenização securitária, que perfaz o valor de R$ 14.270,00 

(catorze mil duzentos e setenta reais). A herdeira Karolayne Gomes 

Cardoso, caberá no montante de 50% (cinquenta por cento) da herança, 

recebendo o percentual de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor da 

indenização securitária, que perfaz o valor de R$ 7.135,00 (sete mil cento 

e trinta cinco reais). A herdeira Thayna Gomes Cardoso, caberá no 

montante de 50% (cinquenta por cento) da herança, recebendo o 

percentual de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor da indenização 

securitária, que perfaz o valor de R$ 7.135,00 (sete mil cento e trinta cinco 

reais).” Ao final requereram a homologação da partilha. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público se posicionou favoravelmente à 

homologação da partilha É a síntese. Decido. Nos termos do artigo 610 do 

CPC, havendo interesse de incapaz a regra é o procedimento do inventário 

judicial, isto é, o procedimento mais solene. Contudo, o artigo 665 do CPC 

permite o processamento na forma de arrolamento, mesmo havendo 

interessado incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério 

Público, bem como o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 

(mil) salários-mínimos. Em que pese a determinação do processamento 

pelo rito mais solene, verifico que é possível a imediata conclusão do 

processo, com a prolação de sentença e efetiva prestação jurisdicional, 

até porque, nos termos do art. 662 do CPC: “No arrolamento, não serão 

conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” Ademais, para 

que não restem dúvidas, o artigo 659, § 2º, do CPC dispõe que “Transitada 

em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, 

será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, 

em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas 

por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662”. 
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Portanto, após o transito em julgado da sentença homologatória, deverá, 

de imediato, ser lavrado o formal de partilha, e, em seguida expedidos os 

alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, e, somente 

após será determinada a intimação do Fisco para o lançamento 

administrativo do imposto, já que a prova de quitação dos tributos não é 

condição para a homologação. Pelo exposto, com fundamento no artigo 

2.015 do Código Civil e em consonância com o parecer do Ministério 

Público, HOMOLOGO por sentença, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o plano de partilha amigável, salvo erro, omissão e eventual 

direito de terceiro. Nos termos do art. 89 do CPC, os interessados pagarão 

as despesas proporcionalmente a seus quinhões, contudo suspendo a 

exigibilidade em face da gratuidade da justiça. Tendo em vista que o 

pedido foi integramente acolhido, DOU COMO TRANSITADA EM JULGADO 

a presente sentença homologatória, por ausência de interesse recursal. 

DETERMINO a expedição do necessário: formal de partilha, certidão de 

pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s). EXPEÇA-SE ALVARÁ 

JUDICIAL, constando o nome do Inventariante, como pessoa que está 

autorizada a assinar os documentos, inclusive o CRV (DUT) e também a 

receber a indenização securitária Observo, todavia, se for o caso, a 

comprovação de pagamento ou isenção de tributos e de inexistência de 

débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e Federal), deverá 

ocorrer pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, do 

CPC (art. 662), bem como da Lei 6015/73, art. 143. Atendidas as 

determinações supra, cientifiquem a Fazenda Pública para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes (art. 659 § 2º CPC). Após, ARQUIVEM os autos com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas. Intime-se. Cumpra-se, com a 

observância das formas e prazos legais. (assinatura digital) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000994-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI BALTAZAR LIMA (EXECUTADO)

CLOVES BENTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000994-15.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: DARCI BALTAZAR 

LIMA, CLOVES BENTO DE OLIVEIRA Vistos etc., Entre um ato e outro, a 

parte exequente informou o pagamento integral do crédito exequendo. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Sem 

delongas, a exequente afirmou o adimplemento do débito executado, 

impondo a extinção do processo. A dizer, o pagamento da obrigação 

objeto da execução é causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 

924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer o objeto da demanda, 

afastando o interesse processual até então presente. Pelo exposto, 

JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 924, 

inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil. Custas pelo 

executado. Caso tenha sido deferida Assistência Judiciária Gratuita, a sua 

exigibilidade deverá ser suspensa. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas necessárias. P. I. C. (assinatura digital) Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008975-27.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ARAUJO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1008975 -27 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, em cumprimento à Seção 16 do Capítulo 06 da CNGC/MT, ao 

art. 203, § 4º, do CPC, e ao artigo 6º da Resolução 314/CNJ, que veda o 

reestabelecimento do expediente presencial, e ainda, por ordem da 

Meritíssima Juíza de Direito, Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart, impulsiono 

estes autos com a finalidade de redesignar o dia 24 DE JULHO DE 2020, 

às 14h30min, para a realização da SESSÃO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, 

a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do CEJUSC - Centro de Solução 

de Conflitos e Cidadania da Comarca de Sorriso/MT, conforme PAUTA 

previamente estabelecida pela ORDEM DE SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. 

Sorriso/MT, 28/04/2020. (Assinado Digitalmente) Analista/Gestor(a) 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006015-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC AUTO MULTIMARCAS (REU)

MARCIO CESAR (REU)

 

Processo  n º  1006015 -98 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 28/04/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006015-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC AUTO MULTIMARCAS (REU)

MARCIO CESAR (REU)

 

Processo  n º  1006015 -98 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, em cumprimento à Seção 16 do Capítulo 06 da CNGC/MT, ao 

art. 203, § 4º, do CPC, ao artigo 6º da Resolução 314/CNJ, que veda o 

reestabelecimento do expediente presencial, e ao artigo 1º da 

Portaria-Conjunta nº 305/2020, impulsiono estes autos com a finalidade de 

redesignar o dia 24 DE JULHO DE 2020, às 15h, para a realização da 

SESSÃO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente 

estabelecida pela ORDEM DE SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 

28/04/2020. (Assinado Digitalmente) Analista/Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002233-49.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MOSCON ZAMIGNAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PAULO VERGUTZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002233-49.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MARCO AURELIO MOSCON ZAMIGNAN EXECUTADO: JAIR 

PAULO VERGUTZ Vistos etc., CITE-SE a parte executada para, NO 
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PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, contado da citação, efetuar o pagamento da 

dívida (art. 829 do CPC). FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral 

pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º, do CPC). Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o Oficial de Justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado (829, § 1° CPC). A penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

por este juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (829, § 2º CPC). Se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) 

dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 02 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (830, 

§1° CPC). Cientifique-se o executado de que poderá, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

opor à execução por meio de embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos 

do CPC/2015). Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, 

reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários advocatícios, 

requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês (art. 916 do CPC/2015). Se o exequente requerer, EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO de que a execução foi admitida, com a identificação das partes 

e do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, 

veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade 

(art. 828, do CPC), devendo o exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 

após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas 

(art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às penalidades referentes à 

averbação manifestamente indevida. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002234-34.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO HECKEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA GIMENEZ FERNANDES OAB - MT14382/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCI SBARDELOTTO (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002234-34.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROGERIO HECKEL REU: MARILUCI SBARDELOTTO Vistos etc., 

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. DEFIRO os benefícios 

da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, CPC), advertindo-a de 

que a benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste 

evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais. DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão 

de mediação junto ao CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 

(vinte) dias para citação. Após, INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento ao ato, na pessoa de seu advogado constituído, 

consignando-se a necessidade de se fazer acompanhar por seu 

causídico (art. 334, § 9º, NCPC). Em ato contínuo, CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida para comparecimento à audiência, consignando-se as 

advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do NCPC, cientificando-a 

de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 

335 do NCPC. CUMPRA-SE. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1007715-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA SAPIAGINSKI NEITZKE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

P rocesso  n º  1007715 -12 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, em cumprimento à Seção 16 do Capítulo 06 da CNGC/MT, ao 

art. 203, § 4º, do CPC, ao artigo 6º da Resolução 314/CNJ, que veda o 

reestabelecimento do expediente presencial, e ao artigo 1º da 

Portaria-Conjunta nº 305/2020, impulsiono estes autos com a finalidade de 

redesignar o dia 24 DE JULHO DE 2020, às 15h30min, para a realização da 

SESSÃO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente 

estabelecida pela ORDEM DE SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 

28/04/2020. (Assinado Digitalmente) Analista/Gestor(a) Judiciário(a) 

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

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

Processo Número: 1002325-61.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MONICA DE JESUS SOUZA OAB - MT24644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. S. (REU)

B. P. D. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO(A))

KAREN RUBIN OAB - MT10803/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1002325 -61 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, em cumprimento à Seção 16 do Capítulo 06 da CNGC/MT, ao 

art. 203, § 4º, do CPC, ao artigo 6º da Resolução 314/CNJ, que veda o 

reestabelecimento do expediente presencial, e ao artigo 1º da 

Portaria-Conjunta nº 305/2020, impulsiono estes autos com a finalidade de 

redesignar o dia 24 DE JULHO DE 2020, às 16h, para a realização da 

SESSÃO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente 

estabelecida pela ORDEM DE SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 

28/04/2020. (Assinado Digitalmente) Analista/Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002240-41.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

QUATTO EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE CRISTIAN BECKER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002240-41.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: QUATTO EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP REQUERIDO: 

FELIPE CRISTIAN BECKER Vistos etc., 1. Preenchidos os requisitos legais, 

bem como recolhidas as custas RECEBO a inicial. 2. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação e/ou sessão de mediação junto ao CEJUSC local, 

com prazo antecedente mínimo de 20 (vinte) dias para citação. Após, 

INTIME-SE a parte autora para comparecimento ao ato, na pessoa de seu 

advogado constituído, consignando-se a necessidade de se fazer 

acompanhar por seu causídico (art. 334, § 9º, NCPC). 3. Em ato contínuo, 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência, 

consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do 

NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) será 

contado na forma do art. 335 do NCPC. 4. CUMPRA-SE. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002246-48.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ADRIANO DUARTE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA AMELIA BELCHIOR DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002246-48.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: 

AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA - EPP, ADRIANO 

DUARTE DE OLIVEIRA, MARIA AMELIA BELCHIOR DE SOUZA Vistos etc., 

CITE-SE a parte executada para, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, contado 

da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). FIXO os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do CPC). Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Oficial de 

Justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado (829, § 1° CPC). A penhora recairá sobre os 

bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (829, § 2º CPC). Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (830, §1° CPC). Cientifique-se 

o executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se opor à execução por meio 

de embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos do CPC/2015). Poderá o 

devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015). Se 

o exequente requerer, EXPEÇA-SE CERTIDÃO de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002247-33.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA - EPP (REU)

ADRIANO DUARTE DE OLIVEIRA (REU)

MARIA AMELIA BELCHIOR DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002247-33.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT REU: AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. 

DE CEREAIS LTDA - EPP, ADRIANO DUARTE DE OLIVEIRA, MARIA AMELIA 

BELCHIOR DE SOUZA Vistos etc., Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. CITE-SE a parte requerida para pagamento do valor 

pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo constar no mandado 

que, se não houver pagamento ou não forem opostos embargos no 

mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo (art. 701 CPC). Fixo, 

desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa. 

Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado no prazo 

legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, CPC). Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002249-03.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON JUVENCIO RIBAS (REU)

MARIA JOSSI AZEREDO RIBAS (REU)

JADRI CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002249-03.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT REU: JADRI CONSULTORIA E 

CONTABILIDADE LTDA - ME, MILTON JUVENCIO RIBAS, MARIA JOSSI 

AZEREDO RIBAS Vistos etc., Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a 

inicial. CITE-SE a parte requerida para pagamento do valor pleiteado, no 

prazo de quinze (15) dias, devendo constar no mandado que, se não 

houver pagamento ou não forem opostos embargos no mesmo prazo, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em executivo (art. 701 CPC). Fixo, desde já, honorários 

advocatícios em 5% sobre o valor da causa. Consigne-se que, caso a 

parte requerida quite o valor pleiteado no prazo legal, ficará isenta de 

custas (701, § 1º, CPC). Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002281-08.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cláudia Uliana Orlando OAB - PR35818 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEDY WENDELL PUVA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002281-08.2020.8.11.0040. 

DEPRECANTE: COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - 

COOCENTRAL DEPRECADO: TEDY WENDELL PUVA Vistos etc., Se 

preenchidos os requisitos legais, CUMPRA-SE conforme deprecado, 

servindo cópia desta como mandado para todos os efeitos. Havendo 

documento faltante, solicite o envio junto ao juízo de origem, sob pena de 

devolução da missiva independentemente de cumprimento. Não sendo 

hipótese de gratuidade judiciária/AJG, proceda a intimação da parte 

interessada para recolhimento das custas judiciais, se necessário, sob 

pena de devolução da missiva independentemente de cumprimento. 

Cumprida integralmente a medida deprecada, devolva-se ao Juízo 

Deprecante com as homenagens e baixas de estilo. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002288-97.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON JUVENCIO RIBAS (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002288-97.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT REU: MILTON JUVENCIO RIBAS Vistos 

etc., Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. CITE-SE a parte 

requerida para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não houver pagamento ou não 

forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito 

o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo 

(art. 701 CPC). Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o 

valor da causa. Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor 

pleiteado no prazo legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, CPC). 

Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002312-28.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE COUTO RODRIGUES GAVASSO (AUTOR(A))

GIOVANI GAVASSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER VELOSO DA SILVA - COMERCIO - ME (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002312-28.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

SIMONE COUTO RODRIGUES GAVASSO, GIOVANI GAVASSO REU: 

WAGNER VELOSO DA SILVA - COMERCIO - ME Vistos etc., Sem 

delongas, verifica-se que os documentos que instruem a inicial se 

revelam, em tese, como incompatíveis com a condição de hipossuficiência 

econômico-financeira que a norma processual exige para a concessão 

das benesses da justiça gratuita. Nesse tocante, determina o art. 99, § 2º, 

do CPC, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

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

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do CPC, concedo 

à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação concreta 

dos requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade ou 

para o imediato recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002370-31.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRONICA SORRISAT LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002370-31.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA REQUERIDO: 

ELETRONICA SORRISAT LTDA - ME Vistos etc., 1. Preenchidos os 

requisitos legais, bem como recolhidas as custas RECEBO a inicial. 2. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão de mediação junto ao 

CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 (vinte) dias para 

citação. Após, INTIME-SE a parte autora para comparecimento ao ato, na 

pessoa de seu advogado constituído, consignando-se a necessidade de 

se fazer acompanhar por seu causídico (art. 334, § 9º, NCPC). 3. Em ato 

contínuo, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à 

audiência, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, 

ambos do NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) 

será contado na forma do art. 335 do NCPC. 4. CUMPRA-SE. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002407-58.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO AMORIM OAB - SP130307 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRATOR M MAQUINAS E PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002407-58.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA EXECUTADO: 

TRATOR M MAQUINAS E PECAS LTDA - ME Vistos etc., Recebo o 

presente feito como cumprimento de sentença. Observada a regra do art. 

513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas e despesas processuais. Fica a parte executada, desde já, 

advertida de que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade e 

proceda com a intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002256-92.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS BIANCHI DE SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON SCHNEIDER OAB - MT5840/B-B (ADVOGADO(A))

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIS DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002256-92.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SERGIO LUIS BIANCHI DE SA EXECUTADO: DIS 

DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA - EPP Vistos etc., 

Primeiramente, primando o acesso à justiça, autorizo, desde já, o 

parcelamento das custas, na forma do art. 98, § 6º, do CPC, c.c. art. 468, 

§§ 6º, 7º e 8º, da CNGC-TJMT, em até 06 (seis) parcelas fixas, mediante a 

emissão de guias com a comprovação nos autos até o dia 10 de cada 

mês, ficando ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas 

importará no indeferimento da petição inicial. Na hipótese de parcelamento, 

ENCAMINHE-SE cópia desta decisão ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT, (dca@tjmt.jus.br), para acompanhamento e 

controle, conforme Ofício Circular 04/2018/GAB/J-Aux. Após o 

adimplemento da primeira parcela, CITE-SE a parte executada para, NO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 253 de 841



PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, contado da citação, efetuar o pagamento da 

dívida (art. 829 do CPC). FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral 

pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º, do CPC). Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o Oficial de Justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado (829, § 1° CPC). A penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

por este juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (829, § 2º CPC). Se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) 

dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 02 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (830, 

§1° CPC). Cientifique-se o executado de que poderá, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

opor à execução por meio de embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos 

do CPC/2015). Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, 

reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários advocatícios, 

requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês (art. 916 do CPC/2015). Se o exequente requerer, EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO de que a execução foi admitida, com a identificação das partes 

e do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, 

veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade 

(art. 828, do CPC), devendo o exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 

após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas 

(art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às penalidades referentes à 

averbação manifestamente indevida. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008478-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEVES MARIA ZANI MARCON (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NEIRE APARECIDA DALBEN JACOB (REQUERENTE)

 

Processo  n º  1008478 -13 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, em cumprimento à Seção 16 do Capítulo 06 da CNGC/MT, ao 

art. 203, § 4º, do CPC, ao artigo 6º da Resolução 314/CNJ, que veda o 

reestabelecimento do expediente presencial, e ao artigo 1º da 

Portaria-Conjunta nº 305/2020, impulsiono estes autos com a finalidade de 

redesignar o dia 31 DE JULHO DE 2020, às 8h, para a realização da 

SESSÃO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente 

estabelecida pela ORDEM DE SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 

28/04/2020. (Assinado Digitalmente) Analista/Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008478-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEVES MARIA ZANI MARCON (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NEIRE APARECIDA DALBEN JACOB (REQUERENTE)

 

Processo  n º  1008478 -13 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para, no prazo legal, efetuar o pagamento da 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 789,30 

(setecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), e ainda, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

citação/intimação da audiência redesignada, acessando o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra 

superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural, bem como no mesmo prazo, 

manifestar-se acerca da certidão negativa do Senhor Meirinho. 

Sorriso/MT, 28/04/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002210-06.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANICE ANTONIA FRONZA BEDIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

Processo  n º  1002210 -06 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte REQUERENTE, para, no prazo legal, efetuar o preparo da 

Carta Precatória expedida à Comarca de São Paulo/SP, com a finalidade de 

CITAÇÃO E CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA, devendo ser 

comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da deprecata 

via malote digital ou distribuição no PJE do Juízo Deprecado. Sorriso/MT, 

28/04/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000479-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEISON SERRA AROUCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico para os devidos fins que, com o objetivo de prevenir o contágio 

pelo novo Coronavírus – Covid-19, as perícias, ressalvadas as urgentes, 

estão suspensas durante o regime de Plantão Extraordinário estabelecido 

pela Resolução n. 313 de 19/03/2020, até ulterior deliberação. Portanto, 

não sendo o presente caso da exceção prevista no artigo art. 11, III, da 

Portaria-Conjunta n. 247 – TJMT, os autos permanecerão na Secretaria da 

Vara até que haja determinação superior em sentido contrário. Com o 

retorno da normalidade das atividades do sistema de justiça ou havendo 

autorização para a realização das perícias, estas serão designadas no 

prazo mais breve possível.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000479-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEISON SERRA AROUCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))
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Certifico para os devidos fins que, com o objetivo de prevenir o contágio 

pelo novo Coronavírus – Covid-19, as perícias, ressalvadas as urgentes, 

estão suspensas durante o regime de Plantão Extraordinário estabelecido 

pela Resolução n. 313 de 19/03/2020, até ulterior deliberação. Portanto, 

não sendo o presente caso da exceção prevista no artigo art. 11, III, da 

Portaria-Conjunta n. 247 – TJMT, os autos permanecerão na Secretaria da 

Vara até que haja determinação superior em sentido contrário. Com o 

retorno da normalidade das atividades do sistema de justiça ou havendo 

autorização para a realização das perícias, estas serão designadas no 

prazo mais breve possível.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006705-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON DE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico para os devidos fins que, com o objetivo de prevenir o contágio 

pelo novo Coronavírus – Covid-19, as perícias, ressalvadas as urgentes, 

estão suspensas durante o regime de Plantão Extraordinário estabelecido 

pela Resolução n. 313 de 19/03/2020, até ulterior deliberação. Portanto, 

não sendo o presente caso da exceção prevista no artigo art. 11, III, da 

Portaria-Conjunta n. 247 – TJMT, os autos permanecerão na Secretaria da 

Vara até que haja determinação superior em sentido contrário. Com o 

retorno da normalidade das atividades do sistema de justiça ou havendo 

autorização para a realização das perícias, estas serão designadas no 

prazo mais breve possível.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006705-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON DE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico para os devidos fins que, com o objetivo de prevenir o contágio 

pelo novo Coronavírus – Covid-19, as perícias, ressalvadas as urgentes, 

estão suspensas durante o regime de Plantão Extraordinário estabelecido 

pela Resolução n. 313 de 19/03/2020, até ulterior deliberação. Portanto, 

não sendo o presente caso da exceção prevista no artigo art. 11, III, da 

Portaria-Conjunta n. 247 – TJMT, os autos permanecerão na Secretaria da 

Vara até que haja determinação superior em sentido contrário. Com o 

retorno da normalidade das atividades do sistema de justiça ou havendo 

autorização para a realização das perícias, estas serão designadas no 

prazo mais breve possível.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006705-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON DE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico para os devidos fins que, com o objetivo de prevenir o contágio 

pelo novo Coronavírus – Covid-19, as perícias, ressalvadas as urgentes, 

estão suspensas durante o regime de Plantão Extraordinário estabelecido 

pela Resolução n. 313 de 19/03/2020, até ulterior deliberação. Portanto, 

não sendo o presente caso da exceção prevista no artigo art. 11, III, da 

Portaria-Conjunta n. 247 – TJMT, os autos permanecerão na Secretaria da 

Vara até que haja determinação superior em sentido contrário. Com o 

retorno da normalidade das atividades do sistema de justiça ou havendo 

autorização para a realização das perícias, estas serão designadas no 

prazo mais breve possível.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002628-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico para os devidos fins que, com o objetivo de prevenir o contágio 

pelo novo Coronavírus – Covid-19, as perícias, ressalvadas as urgentes, 

estão suspensas durante o regime de Plantão Extraordinário estabelecido 

pela Resolução n. 313 de 19/03/2020, até ulterior deliberação. Portanto, 

não sendo o presente caso da exceção prevista no artigo art. 11, III, da 

Portaria-Conjunta n. 247 – TJMT, os autos permanecerão na Secretaria da 

Vara até que haja determinação superior em sentido contrário. Com o 

retorno da normalidade das atividades do sistema de justiça ou havendo 

autorização para a realização das perícias, estas serão designadas no 

prazo mais breve possível.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002628-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico para os devidos fins que, com o objetivo de prevenir o contágio 

pelo novo Coronavírus – Covid-19, as perícias, ressalvadas as urgentes, 

estão suspensas durante o regime de Plantão Extraordinário estabelecido 

pela Resolução n. 313 de 19/03/2020, até ulterior deliberação. Portanto, 

não sendo o presente caso da exceção prevista no artigo art. 11, III, da 

Portaria-Conjunta n. 247 – TJMT, os autos permanecerão na Secretaria da 

Vara até que haja determinação superior em sentido contrário. Com o 

retorno da normalidade das atividades do sistema de justiça ou havendo 

autorização para a realização das perícias, estas serão designadas no 

prazo mais breve possível.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002628-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico para os devidos fins que, com o objetivo de prevenir o contágio 

pelo novo Coronavírus – Covid-19, as perícias, ressalvadas as urgentes, 

estão suspensas durante o regime de Plantão Extraordinário estabelecido 

pela Resolução n. 313 de 19/03/2020, até ulterior deliberação. Portanto, 

não sendo o presente caso da exceção prevista no artigo art. 11, III, da 

Portaria-Conjunta n. 247 – TJMT, os autos permanecerão na Secretaria da 

Vara até que haja determinação superior em sentido contrário. Com o 
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retorno da normalidade das atividades do sistema de justiça ou havendo 

autorização para a realização das perícias, estas serão designadas no 

prazo mais breve possível.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002679-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO FIM HOLSBACH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico para os devidos fins que, com o objetivo de prevenir o contágio 

pelo novo Coronavírus – Covid-19, as perícias, ressalvadas as urgentes, 

estão suspensas durante o regime de Plantão Extraordinário estabelecido 

pela Resolução n. 313 de 19/03/2020, até ulterior deliberação. Portanto, 

não sendo o presente caso da exceção prevista no artigo art. 11, III, da 

Portaria-Conjunta n. 247 – TJMT, os autos permanecerão na Secretaria da 

Vara até que haja determinação superior em sentido contrário. Com o 

retorno da normalidade das atividades do sistema de justiça ou havendo 

autorização para a realização das perícias, estas serão designadas no 

prazo mais breve possível.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002679-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO FIM HOLSBACH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico para os devidos fins que, com o objetivo de prevenir o contágio 

pelo novo Coronavírus – Covid-19, as perícias, ressalvadas as urgentes, 

estão suspensas durante o regime de Plantão Extraordinário estabelecido 

pela Resolução n. 313 de 19/03/2020, até ulterior deliberação. Portanto, 

não sendo o presente caso da exceção prevista no artigo art. 11, III, da 

Portaria-Conjunta n. 247 – TJMT, os autos permanecerão na Secretaria da 

Vara até que haja determinação superior em sentido contrário. Com o 

retorno da normalidade das atividades do sistema de justiça ou havendo 

autorização para a realização das perícias, estas serão designadas no 

prazo mais breve possível.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004701-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MAGIOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico para os devidos fins que, com o objetivo de prevenir o contágio 

pelo novo Coronavírus – Covid-19, as perícias, ressalvadas as urgentes, 

estão suspensas durante o regime de Plantão Extraordinário estabelecido 

pela Resolução n. 313 de 19/03/2020, até ulterior deliberação. Portanto, 

não sendo o presente caso da exceção prevista no artigo art. 11, III, da 

Portaria-Conjunta n. 247 – TJMT, os autos permanecerão na Secretaria da 

Vara até que haja determinação superior em sentido contrário. Com o 

retorno da normalidade das atividades do sistema de justiça ou havendo 

autorização para a realização das perícias, estas serão designadas no 

prazo mais breve possível.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004701-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MAGIOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico para os devidos fins que, com o objetivo de prevenir o contágio 

pelo novo Coronavírus – Covid-19, as perícias, ressalvadas as urgentes, 

estão suspensas durante o regime de Plantão Extraordinário estabelecido 

pela Resolução n. 313 de 19/03/2020, até ulterior deliberação. Portanto, 

não sendo o presente caso da exceção prevista no artigo art. 11, III, da 

Portaria-Conjunta n. 247 – TJMT, os autos permanecerão na Secretaria da 

Vara até que haja determinação superior em sentido contrário. Com o 

retorno da normalidade das atividades do sistema de justiça ou havendo 

autorização para a realização das perícias, estas serão designadas no 

prazo mais breve possível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002201-44.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA LEITE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON RODRIGUES MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002201-44.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: NEILA LEITE DE ALMEIDA REQUERIDO: CLEVERSON 

RODRIGUES MACHADO Vistos etc., Sem delongas, verifica-se que os 

documentos que instruem a inicial, se revelam como incompatíveis com a 

condição de hipossuficiente que a lei exige para a concessão das 

benesses da justiça gratuita ou para o deferimento de custas ao final. 

Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à parte autora 

o prazo de 15 dias para a comprovação concreta dos requisitos 

necessários à concessão do benefício, ou para recolhimento das custas 

iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001376-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico para os devidos fins que, com o objetivo de prevenir o contágio 

pelo novo Coronavírus – Covid-19, as perícias, ressalvadas as urgentes, 

estão suspensas durante o regime de Plantão Extraordinário estabelecido 

pela Resolução n. 313 de 19/03/2020, até ulterior deliberação. Portanto, 

não sendo o presente caso da exceção prevista no artigo art. 11, III, da 

Portaria-Conjunta n. 247 – TJMT, os autos permanecerão na Secretaria da 

Vara até que haja determinação superior em sentido contrário. Com o 

retorno da normalidade das atividades do sistema de justiça ou havendo 

autorização para a realização das perícias, estas serão designadas no 

prazo mais breve possível.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001376-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))
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Certifico para os devidos fins que, com o objetivo de prevenir o contágio 

pelo novo Coronavírus – Covid-19, as perícias, ressalvadas as urgentes, 

estão suspensas durante o regime de Plantão Extraordinário estabelecido 

pela Resolução n. 313 de 19/03/2020, até ulterior deliberação. Portanto, 

não sendo o presente caso da exceção prevista no artigo art. 11, III, da 

Portaria-Conjunta n. 247 – TJMT, os autos permanecerão na Secretaria da 

Vara até que haja determinação superior em sentido contrário. Com o 

retorno da normalidade das atividades do sistema de justiça ou havendo 

autorização para a realização das perícias, estas serão designadas no 

prazo mais breve possível.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006967-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico para os devidos fins que, com o objetivo de prevenir o contágio 

pelo novo Coronavírus – Covid-19, as perícias, ressalvadas as urgentes, 

estão suspensas durante o regime de Plantão Extraordinário estabelecido 

pela Resolução n. 313 de 19/03/2020, até ulterior deliberação. Portanto, 

não sendo o presente caso da exceção prevista no artigo art. 11, III, da 

Portaria-Conjunta n. 247 – TJMT, os autos permanecerão na Secretaria da 

Vara até que haja determinação superior em sentido contrário. Com o 

retorno da normalidade das atividades do sistema de justiça ou havendo 

autorização para a realização das perícias, estas serão designadas no 

prazo mais breve possível.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006967-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico para os devidos fins que, com o objetivo de prevenir o contágio 

pelo novo Coronavírus – Covid-19, as perícias, ressalvadas as urgentes, 

estão suspensas durante o regime de Plantão Extraordinário estabelecido 

pela Resolução n. 313 de 19/03/2020, até ulterior deliberação. Portanto, 

não sendo o presente caso da exceção prevista no artigo art. 11, III, da 

Portaria-Conjunta n. 247 – TJMT, os autos permanecerão na Secretaria da 

Vara até que haja determinação superior em sentido contrário. Com o 

retorno da normalidade das atividades do sistema de justiça ou havendo 

autorização para a realização das perícias, estas serão designadas no 

prazo mais breve possível.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006967-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico para os devidos fins que, com o objetivo de prevenir o contágio 

pelo novo Coronavírus – Covid-19, as perícias, ressalvadas as urgentes, 

estão suspensas durante o regime de Plantão Extraordinário estabelecido 

pela Resolução n. 313 de 19/03/2020, até ulterior deliberação. Portanto, 

não sendo o presente caso da exceção prevista no artigo art. 11, III, da 

Portaria-Conjunta n. 247 – TJMT, os autos permanecerão na Secretaria da 

Vara até que haja determinação superior em sentido contrário. Com o 

retorno da normalidade das atividades do sistema de justiça ou havendo 

autorização para a realização das perícias, estas serão designadas no 

prazo mais breve possível.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006967-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico para os devidos fins que, com o objetivo de prevenir o contágio 

pelo novo Coronavírus – Covid-19, as perícias, ressalvadas as urgentes, 

estão suspensas durante o regime de Plantão Extraordinário estabelecido 

pela Resolução n. 313 de 19/03/2020, até ulterior deliberação. Portanto, 

não sendo o presente caso da exceção prevista no artigo art. 11, III, da 

Portaria-Conjunta n. 247 – TJMT, os autos permanecerão na Secretaria da 

Vara até que haja determinação superior em sentido contrário. Com o 

retorno da normalidade das atividades do sistema de justiça ou havendo 

autorização para a realização das perícias, estas serão designadas no 

prazo mais breve possível.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002281-08.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cláudia Uliana Orlando OAB - PR35818 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEDY WENDELL PUVA (DEPRECADO)

 

Nos termos do Oficio Circular n. 077/2010-CGJ, bem como do item 2.3.11 

da CNGC, intimo a parte autora para que providencie o recolhimento das 

custas (preparo) da carta precatória bem como efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CG, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

devolução da Deprecata.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003292-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ADRIANE ANTONELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))
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Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da exceção de pré-executividade apresentada pela 

parte ré, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003007-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MOTTA CARGNELUTTI (AUTOR(A))

CAMILA HELENA ZIMMERMANN CARGNELUTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003007-84.2017.8.11.0040 

AUTOR: CAMILA HELENA ZIMMERMANN CARGNELUTTI, MAURICIO 

MOTTA CARGNELUTTI RÉU: ICATU SEGUROS S/A VISTO/PM. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA, aviada pela parte requerente, qualificada nos autos, 

em desfavor da parte requerida, também qualificada, requerendo, em 

síntese, a pretensão/satisfação do direito invocado e demais obrigações e 

corolários de regência. Percutindo ao fundo da parlenda, o magistrado, 

segundo a lição do art. 139 do NCPC, possui o encargo de dirigir o 

processo na função precípua de velar pela aplicabilidade dos ditames 

legais, incidindo neste controle seu posicionamento jurisprudencial sobre 

as searas vergastadas na demanda. Nesta senda, o doutrinador Cássio 

Scarpinella Bueno[1], com propriedade, ao tratar do chamado incidente de 

saneamento preliminar, dispõe que o juiz desenvolve cognição ao receber 

a petição inicial, i.e., não se trata de mero expediente, haja vista que nesta 

fase visa-se a constatação do preenchimento dos requisitos dos arts. 319 

e 320 do NCPC. Com efeito, segundo o jurisconsulto, a dinâmica do CPC, 

inspirada confessadamente em razões de ordem pública, impõem o prévio 

exame para impedir que petições iniciais ineptas possam ensejar prática 

de atos processuais inúteis e desnecessários ou que eventuais defeitos 

ou irregularidades sejam, desde pronto, sanados, dando-se oportunidade 

ao desenvolvimento válido e regular do processo. Nesta quadra, tem-se 

que nem mesmo os princípios da instrumentalidade das formas e o da 

economia processual poderão excluir a realidade de que o processo não 

pode prosseguir sem uma escorreita petição inicial que, se não primar pela 

técnica, pelo menos não cause nenhuma espécie de prejuízo para o 

exercício de ampla defesa, constitucionalmente assegurado ao requerido. 

Percutindo ao fundo da parlenda, insta que a petição inicial sub examine 

deve obediência aos requisitos do artigo 319ss do NCPC e Lei 1060/50, 

notadamente no que toca à caracterização da garantia constitucional ínsita 

no inciso LXXIV do artigo 5º da CF/88. Sobre o tema já assentou o e. STJ, 

verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO 

DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA 

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. 1. A declaração de 

pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário. 2. 

Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá 

investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, 

solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas 

processuais e com os honorários de sucumbência. 3. Agravo Regimental 

não provido. (AgRg no AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)” 

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. CONCESSÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO. SÚMULA 

7/STJ. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos 

benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, em que se 

admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, 

exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou, ainda, solicitar 

que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de 

miserabilidade. 2. O acórdão recorrido entendeu pela concessão do 

benefício da assistência judiciária pretendido, pois não vislumbrou motivo 

capaz de infirmar a declaração de miserabilidade do ora agravado. 3. A 

revisão do aresto no sentido de exigir mais provas do declarante acerca 

das suas condições de miserabilidade demanda exame do acervo 

fático-probatório dos autos, o que inviabiliza a realização de tal 

procedimento, pelo STJ, no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 

4. A agravante traz, como único argumento para afastar a presunção de 

hipossuficiência questionada, o fato de que o recorrido estaria fora da 

faixa de isenção do imposto de renda. Esse aspecto, entretanto, não é 

suficiente para afastar, por si só, o benefício da assistência judiciária 

gratuita. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

231.788/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

21/02/2013, DJe 27/02/2013)” Destarte, ressai dos autos que a parte 

requerente não comprovou documentalmente necessidade à assistência 

judiciária gratuita (conforme Lei 1.060/50), destarte, para fins e prazo do 

artigo 321 do mesmo NCPC, intime referida parte autora, por meio de seu 

advogado mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova tal comprovação documental, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e taxas judiciais ut 

Lei Estadual 7.603/01 e cancelamento da distribuição ut artigo 290 do CPC. 

Sem prejuízo do acima exposto, DETERMINO que a parte junte aos autos a 

certidão de óbito da Sra. ELMA DA SILVA CARNELUTTI. Por força de lei e 

sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e 

da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca 

dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de regência. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso, 28 de 

junho de 2017. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito [1] - ver CPC 

Interpretado, Atlas, São Paulo, 2004, p. 873.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001677-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VENILDA FETTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar o patrono da parte 

autora, para providenciar a distribuição da carta precatória expedida, via 

PJE, devendo efetivar o recolhimento das guias de custas e taxas, além de 

instruí-la em conformidade com o art. 260 do CPC. Após, deverá o patrono 

comprovar nestes autos a distribuição, no prazo de 30 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000668-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S C STUMM CONFECCOES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE SORRISO 

DESPACHO Numero do Processo: 1000668-89.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: S C STUMM 

CONFECCOES - ME Visto/PM Ante a manifestação apresentada pela parte 

requerida (Id. 1682771), manifeste a parte requerente no prazo de 10 

(dez) dias. Após a conclusão. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Sorriso/MT, 05 de dezembro de 2016. 

Anderson Candiotto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000868-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO SALES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000868-91.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

EDNALDO SALES DE SOUSA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc., Em prosseguimento ao feito, especifiquem as 

partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos 

controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do CPC. Deixo 

consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser apresentado 

juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001064-61.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001064-61.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MANOEL MARTINS REU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do CPC. Deixo consignado, desde já, que o rol de 

testemunha deverá ser apresentado juntamente com a manifestação das 

partes, caso pretendam pela designação de audiência de instrução e 

julgamento. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento 

(art. 357, CPC) ou julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007968-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ARROYO GARRIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. 

(REU)

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REU)

 

Vistos etc., EDER ARROYO GARRIDO, já qualificado, requer a manutenção 

da audiência de conciliação designada para o dia 17/04/2020. Para tanto, 

requereu que a oralidade seja realizada por meio de por meio de 

videoconferência. Considerando que a referida audiência foi agendada 

pelo CEJUSC desta Comarca, encaminhe-se com urgência ao Juiz Diretor 

do CEJUSC para análise do pedido. CUMPRA-SE. (assinatura digital) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007968-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ARROYO GARRIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. 

(REU)

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REU)

 

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO RETRO, JUSTIFICO A IMPOSSIBILIDADE 

DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA NA MODALIDADE VIRTUAL, VEZ QUE 

OS REQUERIDOS NÃO POSSUEM ADVOGADO CONSTITUIDO NOS AUTOS 

E NEM MEIOS DE CONTATO PARA INTIMAÇÃO DA MANUTENÇÃO E 

MODALIDADE DA AUDIÊNCIA. CERTIFICO, AINDA, QUE TENTEI CONTATO 

VIA TELEFONE E E-MAIL COM O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

TODAVIA, NÃO HOUVE RESPOSTA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007239-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA REGINA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação da reconvenção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008249-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ANTONIO COSTELA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

 

Processo nº : 1008249-53.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, haja vista o comparecimento 

espontâneo do requerido aos autos. Sorriso/MT, 29 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008462-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO 

VANGUARDA DA REGIAO DAS CATARATAS DO IGUACU E VALE DO 

PARAIBA-SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ignis Cardoso dos Santos OAB - PR12415 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE KUNST (REQUERIDO)

 

Ante a certidão ID nº 29084191 Impulsiono os presentes autos para intimar 

a parte autora para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1001885-31.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SIDNEI MACHADO (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARNEIRO BARROS NETO OAB - MT15216/O (ADVOGADO(A))

IANKA PEZARICO GIACOMELLI OAB - MT26752/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANTE GAZOLI CONSELVAN (OPOSTO)

ATILANIO ALBINO DA SILVA (OPOSTO)

Magistrado(s):
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DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001885-31.2020.8.11.0040. OPOENTE: 

JOSE SIDNEI MACHADO OPOSTO: ATILANIO ALBINO DA SILVA, DANTE 

GAZOLI CONSELVAN Vistos etc., RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil, devendo o feito seguir o procedimento especial previsto no 

artigo 560 e seguintes do CPC, observando-se a Lei 10.741/2003. DEFIRO 

os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), 

advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. Considerando que a 

documentação apresentada com a inicial, por si só, não se mostra 

suficiente para autorizar o almejado pronunciamento judicial liminar, nos 

termos do artigo 562, do CPC, ainda mais considerando que nos autos 

principais (Proc. 1002846-06.2019.811.0040), e após produção de prova 

em audiência de justificação, foi deferida liminar possessória em favor do 

primeiro requerido neste feito, Atilanio Albino da Silva, entendo necessária 

a realização de prévia audiência de justificação também no presente caso. 

Contudo, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – 

Covid-19, as audiências presenciais, ressalvadas as urgentes, estão 

suspensas durante o regime de Plantão Extraordinário estabelecido pela 

Resolução n. 313 de 19/03/2020, até ulterior deliberação. De acordo com o 

artigo 15, I, da Portaria-Conjunta n. 247 - TJMT de 16/03/2020, há 

recomendação de reagendamento das audiências não urgentes, 

ressalvadas apenas as referentes aos processos de adolescentes em 

conflito com a lei, com internação provisória decretada, (art. 11, III, da 

Portaria-Conjunta n. 247 - TJMT). Portanto, não sendo o presente caso da 

exceção prevista no artigo art. 11, III, da Portaria-Conjunta n. 247 – TJMT, 

AGUARDE-SE os autos na Secretaria da Vara até que haja determinação 

superior em sentido contrário. Com o retorno da normalidade das 

atividades do sistema de justiça ou havendo autorização para a realização 

das audiências por videoconferência, façam-me imediatamente 

CONCLUSOS para que seja designada a oralidade no prazo mais breve 

possível. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001916-51.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONY FOLLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MARCIA CANDIDO PAIM OAB - PR47232 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLISMAR ELOI BERLATTO (ESPÓLIO)

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ANGELA ADANA DA SILVA BERLATTO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001916-51.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: 

RONY FOLLE ESPÓLIO: SOLISMAR ELOI BERLATTO EXECUTADO: 

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO, LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO 

Vistos etc., A assistência judiciária gratuita é instituto destinado aos 

hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo do 

próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. 

Outrossim, não obstante as disposições do art. 4º da Lei 1.060/50, a 

presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. No caso dos autos, verifico que 

a parte autora não comprovou sua hipossuficiência financeira, sendo 

certo que somente a juntada do extrato bancário pretérito ou a alegação 

de que se encontra em uma difícil situação financeira, por si só, não 

prestam a comprovar que este não possui condição de assumir as 

despesas processuais, sendo certo que a dificuldade financeira da parte, 

decorrente da atividade agrícola, não caracteriza hipossuficiência de 

recursos. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO -ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRODUTORES 

RURAIS - DIFICULDADE FINANCEIRA - NEGÓCIO JURÍDICO MILIONÁRIO - 

BENEFÍCIO NÃO CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO. A 

dificuldade financeira, decorrente da atividade agrícola da parte, não 

caracteriza hipossuficiência de recursos. A isenção das despesas 

judiciais pressupõe estado de hipossuficiência comprovado (AI 

11580/2011, DES. MARCOS MACHADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/08/2011, Publicado no DJE 11/08/2011) - 

destaquei. Portanto não prospera o pedido de recolhimento das custas ao 

final do processo, uma vez que a parte autora não demonstrou sua 

incapacidade momentânea para o pagamento, conforme estabelece a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça: “Art. 

456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.” 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de pagamento das custas ao final. 

Diante desse cenário, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas e taxas processuais respectivas, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. De 

outra banda, primando o acesso à justiça, autorizo, desde já, o 

parcelamento das custas, na forma do art. 98, § 6º, do CPC, c.c. art. 468, 

§§ 6º, 7º e 8º, da CNGC-TJMT, em até 06 (seis) parcelas fixas, mediante a 

emissão de guias com a comprovação nos autos até o dia 10 de cada 

mês, ficando ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas 

importará no indeferimento da petição inicial. Na hipótese de parcelamento, 

ENCAMINHE-SE cópia desta decisão ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT, (dca@tjmt.jus.br), para acompanhamento e 

controle, conforme Ofício Circular 04/2018/GAB/J-Aux. Optando a parte 

requerente pelo parcelamento, encaminhe o feito concluso somente após 

o adimplemento da primeira parcela. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001992-75.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B BOGASKI & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001992-75.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL REU: B BOGASKI & CIA LTDA - ME 

Vistos etc., Trata-se de Ação Civil Pública para Reparação e Indenização 

dos Danos ao Meio Ambiente com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de B BOGASKI & CIA 

LTDA, ambos devidamente qualificados. Alega, em síntese, que conforme 

Inquérito Civil n° 38/2020, instaurando para apurar o dano ambiental 

reportado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, na data de 

23.02.2020, durante uma fiscalização de transporte rodoviário de carga no 

km 733 da Rodovia BR 163, foi abordado o veículo automotor descrito na 

inicial, de propriedade da parte requerida, o qual transitava utilizando 

combustível do tipo diesel S-500, em desacordo com a Resolução n° 

050/2013 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível – 

ANP, causando, assim, poluição ambiental. Afirma que o combustível 

utilizado pela parte requerida gera gases poluentes da ordem de cinquenta 

vezes maior do que se utilizasse combustível adequado (diesel S-10), o 

que prejudica a qualidade do ar e gera poluição atmosférica. Por tais 

razões, requer a concessão da tutela de urgência para o fim de 

determinar que a parte requerida se abstenha de trafegar com veículos a 

diesel pesados, fabricados a partir do ano de 2012, utilizando o 

combustível do tipo diesel S-500, em desacordo com a Resolução 

CONAMA n°403/2008 e Resolução n° 50/2013 da ANP, sob pena de multa 

no valor de R$1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram documentos. É o 

necessário. Fundamento e decido. Com efeito, dispõe o artigo 300 do atual 

Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Como visto, para a 

concessão da tutela, mostra-se indispensável a comprovação da 

probabilidade do direito alegado (“fumus boni juris”), além do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”). No 

tocante à tutela de urgência pleiteada, constato que os fatos postos pelo 

Ministério Público como fundamento da pretensão se encontram 
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satisfatoriamente demonstrado por meio do termo circunstanciado de 

ocorrência juntado aos autos. Logo, a situação em crivo evidência, em 

juízo de cognição sumária, o ato ilícito da parte requerida perante o órgão 

ambiental, diante dos danos causados ao meio ambiente, pois do contrário 

gerará danos potenciais à coletividade, como o desequilíbrio ecológico, 

além de prejudicar a qualidade de vida da população, competindo, neste 

caso, ao Poder Judiciário assegurar sua preservação conforme o artigo 

225 da CF. In verbis: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para a presente e as futuras gerações”. Portanto, tendo em 

vista a plausibilidade do direito apresentado pelo órgão ministerial, através 

dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, bem como o receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação caso persista a conduta da parte 

requerida. Ante o exposto, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA, para fim de 

determinar que a parte requerida se abstenha de trafegar com veículos a 

diesel pesados, fabricados a partir do ano de 2012, utilizando o 

combustível do tipo diesel S-500, em desacordo com a Resolução 

CONAMA n°403/2008 e Resolução n° 50/2013 da ANP, sob pena de multa 

no valor de R$1.000,00 (mil reais), para a hipótese de descumprimento da 

presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas 

no ordenamento jurídico pátrio. Intime-se e cite-se a parte requerida, para, 

querendo, responder, no prazo legal, consignando-se no mandado que, 

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

os fatos articulados pelo autor, nos termos do artigo 344 do NCPC. Após, 

oportunize a manifestação do MPE, vindo os autos conclusos para 

saneamento e/ou julgamento antecipado da lide. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002164-17.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002164-17.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

TIAGO SILVA OLIVEIRA REU: F. N. DE LIMA EIRELI - ME, MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc., Trata-se Ação de 

Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Morais com Tutela Provisória de Urgência em Caráter Incidental proposta 

por TIAGO SILVA OLIVEIRA em desfavor de MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (MULTIMARCAS 

CONSÓRCIOS) e F.N. DE LIMA EIRELI - ME, todos devidamente 

qualificados. Alega na inicial que, no interesse em adquirir uma casa 

própria, na data de 14/01/2019, firmou com as requeridas o contrato de 

consórcio n° 417180, com a promessa de que haveria a liberação rápida 

de um crédito de R$30.040,00 em seu favor. Afirma que, pagou a fim de 

concretizar a promessa de contemplação do valor do consórcio, pagou a 

título de entrada o valor de R$1.041,00 (um mil e quarenta e um reais). 

Porém, o autor não foi contemplado com o valor do consórcio na forma 

prometida. Por tais razões, e por entender que a parte autora foi induzida 

a erro, ingressou com a presente demanda, pugnando, liminarmente, pela 

suspensão dos pagamentos relativos ao contrato assinado, bem como 

para que a requerida se abstenha de incluir o nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito. Juntou aos autos documentos 

necessários para a sua preposição. Os autos vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, RECEBO a inicial, uma vez que 

aparentemente estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do CPC. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra 

alterações nas condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

ambos do CPC. De acordo com o artigo 300, caput, do Código de Processo 

Civil, a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano”. No caso dos 

autos, verifico que, em juízo de cognição sumária, restou demonstrada a 

plausibilidade do direito alegado – fumus bonis iuris, através dos 

documentos juntados pela parte autora, notadamente o contrato de 

consórcio de Id 310522079 e reclamação feita perante o PROCON local de 

Id 31052087. Da mesma forma, o perigo da demora resta evidente, pois 

ficou claro que o autor não possui interesse em participar do consórcio 

contratado, assim, procrastinar o pagamento das parcelas durante o 

trâmite da demanda oneraria o autor desnecessariamente, já que 

evidentemente, o valor seria lhe restituído, ou no encerramento do grupo. 

Deste modo, o pedido de tutela de urgência para a suspensão do 

pagamento das parcelas do contrato de consórcio, bem como para que a 

parte requerida se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito é medida que se impõe. A propósito: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA 

VENDEDORA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E PARA 

OBSTAR NEGATIVAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PRESENÇA 

DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NECESSÁRIOS À CONCESSÃO 

DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela 

de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma 

inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Diante 

de indícios de descumprimento do pacto pela agravante, não se mostra 

razoável pretender que o autor/agravado continue a pagar os valores 

relativos ao contrato, quando não mais pretende adquirir o imóvel em 

questão, motivo pelo qual, diante da pretendida rescisão contratual, não há 

razão para se continuar cobrando as parcelas vincendas. Se o pleito final 

é o de resolver o negócio, não se justifica manter exigíveis as parcelas do 

preço. Daí porque se entende correto o deferimento da medida pleiteada 

para o fim de suspender a exigibilidade das parcelas do preço e obrigar a 

Agravante a se abster de incluir o nome do autor em cadastros de 

proteção ao crédito, evitando-se o risco, de um lado, de se verem na 

contingência de pagar valores em favor do promitente, mas que, depois, 

terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou 

dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos 

decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito. 

(TJMT, N.U 1012491-49.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018). Diante 

do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada, a fim de DETERMINAR a 

suspensão da exigibilidade e cobrança das parcelas vincendas do 

contrato objeto dos autos, bem como para que a requerida se abstenha de 

incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão do 

atraso do pagamento das parcelas relativas ao contrato em questão, sob 

pena de pagamento de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, nos termos do § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001005-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INACERES AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK OAB - SP378112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA GARCIA COGO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ANA KARINA BRAGA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

LUCIANO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

UNICA AGRO MT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

NEREIDE MARIA DE OLIVEIRA GUERRA (EXECUTADO)

SIDNEI FAGUNDES GUERRA (EXECUTADO)

RUBENS ROGERIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001005-73.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

INACERES AGRICOLA LTDA EXECUTADO: UNICA AGRO MT COMERCIO 

DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, LUCIANO DE ALMEIDA, ANA 

KARINA BRAGA DE ALMEIDA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO, 

SIDNEI FAGUNDES GUERRA, NEREIDE MARIA DE OLIVEIRA GUERRA, 

RUBENS ROGERIO DE OLIVEIRA, ANA PAULA GARCIA COGO DE 

OLIVEIRA Vistos etc., BacenJud Considerando a informação de 

descumprimento do acordo homologado, e ainda, a inexistência de 

embargos com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros 

existentes em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, 

observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, 

determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até 

ulterior deliberação deste Juízo. Restando positiva a consulta, intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado constituído, para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 854, § 2º, do 

CPC. Não havendo advogado constituído no feito, proceda a intimação 

pessoal da parte executada. Havendo impugnação da parte executada, 

intime-se a parte credora para manifestação em igual prazo, e, após, 

venham conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, ou 

sendo esta rejeitada por decisão irrecorrível, determino a conversão dos 

valores indisponíveis em penhora, independente da lavratura de termo, 

consoante a regra do art. 854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a 

Sra. Gestora Judiciária o necessário para a vinculação da quantia em 

conta judicial e, havendo requerimento da parte exequente, expeça-se 

alvará em seu favor. SerasaJud Havendo requerimento da parte 

exequente, DEFIRO, também, a inclusão do nome da parte executada em 

cadastros de inadimplentes, conforme regra do art. 782, § 3º, do CPC, via 

Sistema SERASAJUD, observando-se o valor atual do débito. Para tanto, 

proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário para o cumprimento da 

ordem, devendo atentar-se para o disposto no § 4º do mesmo dispositivo 

legal. Arquivo Provisório Restando infrutíferas todas as tentativas acima, 

em consonância com o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO 

intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o regular prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, 

sob pena de extinção do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo 

provisório. Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, 

DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo de suspensão 

sem a localização de bens penhoráveis e/ou dos executados, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, iniciando a contagem 

do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do artigo 921, do CPC, 

OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que tange os menores 

de 16 (dezesseis) anos. Intimem-se CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001191-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA COUTINHO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA LUCAS RIO VERDE LTDA. (REU)

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REU)

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

ROBERTO BORGES ARANTES OAB - GO27540 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1001191-67.2017.8.11.0040 

AUTOR: JOAO EVANGELISTA COUTINHO RODRIGUES RÉU: CARAMURU 

ALIMENTOS S/A., INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP, 

COOPERATIVA AGRICOLA LUCAS RIO VERDE LTDA. VISTO/EM Trata- se 

de AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS, interposta por JOÃO EVANGELISTA COUTINHO 

RODRIGUES, face a de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LUCAS DO RIO 

VERDE LTDA, ambos devidamente qualificado nos autos. Da Justiça 

Gratuita Compulsando os autos verifico que a requerente pugna pelo 

deferimento da justiça gratuita na forma da Lei Ordinária 1.060/50. A Lei 

1.060/50, na dicção do art. 4º, de fato garante os benefícios da 

assistência judiciária gratuita àqueles presumivelmente pobres, nos 

seguintes termos: "a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação, na própria petição inicial". O artigo 2º, § único, 

da referida Lei, por sua vez, preceitua: "considera-se necessitado, para 

os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar 

as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família". A Constituição Federal se primou por 

garantir o acesso à Justiça, sem incentivar o demandismo, tanto que 

dispõe, em seu art. 5º, LXXIV, o seguinte: "o Estado prestará assistência 

judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos". A lei, de fato, autoriza a presunção de pobreza, para fins de 

concessão da isenção de custas e despesas processuais em favor 

daquele que apenas afirma “essa condição”, mas diz que, no caso de 

inverdade da afirmação, o declarante poderá ser condenado ao 

pagamento de até dez vezes o valor das custas judiciais devidas (Lei nº 

1.060/50, art. 4º, §1º). Contudo, entendo que há necessidade de se adotar 

um padrão objetivo de análise e comprovação das condições econômicas 

e financeiras do demandante que requer a gratuidade nos serviços 

jurisdicionais, visto que o deferimento indiscriminado do benefício trazem 

prejuízos ao Judiciário, porque lhe retiram verbas indispensáveis para 

melhoria dos seus serviços; aos advogados, porque deixam de receber 

os honorários de sucumbência; e, ainda, porque estimulam a propositura 

de ações temerárias, algumas verdadeiras aventuras jurídicas, sem 

consequência para o bolso de quem indevidamente as promove. As partes 

devem agir com lealdade processual (art.77 do CPC/2015), lealdade esta 

constantemente desobedecido pelos requerentes do benefício a 

assistência judiciária gratuita, visto que a grande parte que a requer não 

fazem jus. Assim, entendo que deve a parte, demonstrar sua lealdade no 

início do processo, provar, através de documentação pertinente, que não 

pode arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio 

sustento ou da família. Evidentemente que, em alguns casos, a aparência 

ou profissão do indivíduo dispensa a comprovação. É que, em tais casos, 

a situação fala por si. Da mesma forma, não está o indivíduo impedido de 

comprovar a insuficiência de recursos advinda de fatores casuísticos, 

como por exemplo, despesas por motivo de doença ou um número 

significativo de dependentes na família. In casu, malgrado tenha o 

requerente alegue não dispor de meios para custear o pagamento das 

custas e taxas processuais, este não logrou êxito em comprovar sua 

incapacidade financeira, vez que não juntou nenhum documento que 

comprove tal situação. Ademais, verifica-se dos autos que o requerente 

está sendo patrocinado por advogado particular o que se presume uma 

contraprestação do serviço prestado pelo patrono. Logo, a meu sentir e 

ver, deve, o pleito alusivo a concessão das benesses da justiça gratuita, 

ser indeferida. Nesse sentido, já se decidiu: AGRAVO REGIMENTAL – 

DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGATIVA SEGUIMENTO – ART. 557, CAPUT, 

DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - PAGAMENTO DE CUSTAS 

AO FINAL DO PROCESSO - IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DA 

NECESSIDADE, CONFORME ESTABELECE O ITEM 2.14.2 DA CNGC - 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A 

REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não 

merece reparo a negativa de seguimento a recurso de agravo de 

instrumento manifestamente improcedente e em confronto a jurisprudência 

dominante do STJ a respeito do indeferimento da assistência judiciária. A 
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simples declaração do interessado no sentido de que não tem condições 

de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, por se tratar de presunção relativa, pode ser afastada pelo 

julgador, fundamentadamente. (STJ, AgRg no AREsp 607.252/SP). O 

pagamento das custas processuais no final do processo apenas se 

admite mediante a demonstração pela parte da sua incapacidade 

momentânea para o pagamento, consoante o item 2.14.2 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça. (AgR 153052/2015, 

DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 02/12/2015) AGRAVO 

REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO DENEGATÓRIA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A presunção de hipossuficiência oriunda da declaração 

feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa e, portanto, 

suscetível de ser indeferida por ausência de demonstrativos que a 

sustente. Inexistentes argumentos capazes de modificar a decisão 

agravada, impõe-se a sua manutenção. (Ag 135699/2015, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/10/2015, Publicado no DJE 28/10/2015) “E M E N T A: PROCESSUAL 

CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL – JUSTIÇA GRATUITA – MERA DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA– SÚMULA 07/STJ – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se convencendo o magistrado da situação 

de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão 

ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração 

de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. 2. 

Rever as conclusões do acórdão acerca do indeferimento de assistência 

judiciária demandaria incursão indevida no acervo fático-probatório dos 

autos, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. 3. Recurso improvido.” (STJ – 

Quarta Turma – EDcl no Ag 1065229/RJ Relator(a) Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO – Julg. em 16/12/2008 – Dje 02/02/2009) Assim, não restando 

comprovada a dificuldade financeira do requerente a cobrança de custas 

e taxas judiciais é medida que se impõe. Diante do acima exposto, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, bem como DETERMINO a intimação 

da parte autora por meio de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias promova o recolhimento das custas e taxas judiciais, pena de 

cancelamento da distribuição, ut art. 290 do CPC/2015. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 05 

de julho de 2017. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001319-82.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001319-82.2020.8.11.0040. 

EMBARGANTE: VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA 

EMBARGADO: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA Vistos etc., - DO 

ADITAMENTO DA INICIAL Inicialmente, DEFIRO o aditamento da inicial 

pleiteado pela embargante na petição de Id 31049879 e DETERMINO a 

inclusão de EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO no polo passivo do 

presente feito. CITE-SE o requerido na forma da decisão de Id 29881511. - 

DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA DAS 11.474,51 SACAS DE 

SOJA DESCRITOS NOS AUTOS DE ARRESTO, DEPÓSITO E AVALIAÇÃO 

DE IDS 29635568 (PÁG. 09/12) E 30125532 DA EXECUÇÃO Em petição de 

31049879, reiterada no Id 31620128, pleiteou a parte embargante pela 

autorização da comercialização dos grãos arrestados nos autos da 

Execução n° 1001144-88.2020.811.0040, no total de 11.474,51 sacas. 

Afirmou a embargante que tal medida se faz necessária diante do prejuízo 

que vem sofrendo com a contrição judicial proveniente da execução, 

agravada pela inadimplência do executado e seu devedor, Eurico 

Francisco Garcia Galho. Entretanto, entendo que, em que pese 

fundamentos expostos pela embargante, a autorização de venda dos 

grãos arrestados, neste momento, seria uma medida satisfativa e 

irreversível, que adentram ao próprio julgamento do mérito dos presentes 

embargos de terceiro, o que é evidentemente vedado. Com efeito, o 

CPC/2015 é claro ao estabelecer no §3º, art. 300, que “A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. A propósito: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO DE 

LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL EM SEDE DE TUTELA DE 

URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS 

REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência , há necessidade 

da demonstração dos pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, 

quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A 

averbação não implica em indisponibilidade do bem, expropriação ou outra 

medida que inverta a posse” (TJMT, N.U 1016859-33.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM 

NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, 

Publicado no DJE 10/02/2020) – destaquei. Deste modo, INDEFIRO o pedido 

de autorização de venda dos grãos arrestados. - DO PEDIDO DE 

ARRESTO FORMULADO PELA EMBARGADA NO ID 30400709, COM 

CONCORDÂNCIA DA EMBARGANTE EM ID 31049879 Compulsando os 

autos, verifico que os pedidos contidos na petição da embargada de Id 

30400709 já foram objeto de análise na decisão de Id 30443459, não tendo 

sido objeto de recurso, estando, portanto, precluso. Destaco, ainda, que 

eventual pedido de ampliação de arresto deverá ser formulado nos autos 

do processo principal. - DOS PEDIDOS DE ID 31044379 FORMULADOS 

PELA EMBARGADA Diante da manifestação de Id 31044379 e certidão 

negativa de Id 31044384, EXPEÇAM-SE mandado requisitando informações 

das empresas SIPAL e Armazéns ADM acerca dos fatos alegados, no 

prazo de 05 dias. INSTRUAM-SE os mandados com cópia da petição de Id 

31044379 e certidão de Id 31044384. Com as intimações, INTIMEM-SE as 

partes para manifestação, em 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002100-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA JAPURA EIRELI - ME (REU)

MARCOS SOEL PEDRO PACHECO (REU)

DEPOSITO E COMERCIO DE MADEIRAS FALCAO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002100-07.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL REU: MARCOS SOEL PEDRO PACHECO, 

DEPOSITO E COMERCIO DE MADEIRAS FALCAO LTDA - ME, MADEIREIRA 

JAPURA EIRELI - ME Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública para 

Reparação e Indenização dos Danos ao Meio Ambiente com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de 

MARCOS SOEL PEDRO PACHECO, DEPÓSITO E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

FALCÃO e MADEREIRA JAPURA EIRELI, todos devidamente qualificados. 

Alega, em síntese, que no dia 11/11/2019, uma equipe de Policiais 

Rodoviários Federais abordou o caminhão de propriedade do requerido 

Marcos Siel, o qual transportava produto florestal processado. Afirma que 

durante a fiscalização os agentes encontraram quantidades significativa 

de vigas, vogotas, sarrafos, caibros e pranchão tornando a guia florestal 

apresentada pelo requerido inválida, motivo pelo qual os agentes federais 

mantiveram o veículos e os reboques no pátio da Polícia Rodoviária 

Federal, neste Município. Assevera que na fiscalização, ficou apurado que 

a requerida Madereira Japura Eirele fez a venda das madeiras, ficando a 

caro do requerido Marcos Soel o transporte da madeira, as quais se 
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destinavam à empresa Depósito e Comércio de Madeiras Falcão. Por tais 

razões, ingressou com a presente demanda, requerendo a concessão da 

tutela de urgência para o fim de determinar que os requeridos se 

abstenham, de qualquer forma, de adquirir, vender e/ou transportar 

madeira, ou qualquer outro produto de origem vegetal, sem a devida 

autorização do órgão ambiental competente e sem nota fiscal fidedigna do 

produto transportado/comercializado , sob pena de imposição de multa 

diária pelo descumprimento ou atraso no cumprimento de, no mínimo, R$ 

1.000,00 (mil reais) em favor do fundo de defesa dos interesses difusos – 

instituído no art. 13 da Lei nº 7.347/85. Com a inicial vieram documentos. É 

o necessário. Fundamento e decido. Com efeito, dispõe o artigo 300 do 

atual Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Como visto, para 

a concessão da tutela, mostra-se indispensável a comprovação da 

probabilidade do direito alegado (“fumus boni juris”), além do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”). No 

tocante à tutela de urgência pleiteada, constato que os fatos postos pelo 

Ministério Público como fundamento da pretensão se encontram 

satisfatoriamente demonstrado por meio do termo circunstanciado de 

ocorrência de Id 30911193. Logo, a situação em crivo evidência, em juízo 

de cognição sumária, o ato ilícito da parte requerida perante o órgão 

ambiental, diante do danos causados à floresta nativa sem autorização ou 

licença do órgão ambiental, incumbindo-o, assim, o dever de reparar a 

área degradada (Lei Complementar Estadual n. 6.938/81), pois do contrário 

gerará danos potenciais à coletividade, como o desequilíbrio ecológico, 

além de prejudicar a qualidade de vida da população, competindo, neste 

caso, ao Poder Judiciário assegurar sua preservação conforme o artigo 

225 da CF. In verbis: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para a presente e as futuras gerações”. Portanto, tendo em 

vista a plausibilidade do direito apresentado pelo órgão ministerial, através 

dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, bem como o receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação caso persista a conduta da parte 

requerida. Ante o exposto, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA, para fim de 

determinar que os requeridos se abstenham, de qualquer forma, de 

adquirir, vender e/ou transportar madeira, ou qualquer outro produto de 

origem vegetal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente 

e sem nota fiscal fidedigna do produto transportado/comercializado , sob 

pena de imposição de multa diária pelo descumprimento ou atraso no 

cumprimento de, no mínimo, R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do fundo de 

defesa dos interesses difusos, para a hipótese de descumprimento da 

presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas 

no ordenamento jurídico pátrio. Intime-se e cite-se a parte requerida, para, 

querendo, responder, no prazo legal, consignando-se no mandado que, 

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

os fatos articulados pelo autor, nos termos do artigo 344 do NCPC. Após, 

oportunize a manifestação do MPE, vindo os autos conclusos para 

saneamento e/ou julgamento antecipado da lide. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. Expeça-se o 

necessário com as cautelas de estilo. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002104-44.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLA RODRIGUES GONDIM - EPP (REU)

RUDIMAR ROSANELI - ME (REU)

JOAO BATISTA MENDES (REU)

VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS- EIRELI - ME (REU)

MADEIREIRA FLORESTAL LTDA - EPP (REU)

KARINE & SOUZA FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

- ME (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002104-44.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL REU: JOAO BATISTA MENDES, RUDIMAR 

ROSANELI - ME, ISABELLA RODRIGUES GONDIM - EPP, KARINE & SOUZA 

FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, MADEIREIRA 

FLORESTAL LTDA - EPP, VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS- EIRELI - ME 

Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública para Reparação e Indenização 

dos Danos ao Meio Ambiente com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

pelo Ministério Público Estadual em face JOÃO BATISTA MENDES, 

RUDIMAR ROSANELI, ISABELLA RODRIGUES GORDIM, KARINE E SOUZA 

FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, MADEREIRA 

FLORESTAL LTDA e VITORIA COMÉRCIO DE MADEIRAS – EIRELI, todos 

devidamente qualificados. Alega, em síntese, que no dia 22/11/2019, uma 

equipe de Policiais Rodoviários Federais abordou o caminhão de 

propriedade do requerido João Batista Mendes, o qual transportava 

produto florestal processado. Afirma que durante a fiscalização os 

agentes verificaram que estavam sendo transportados alisares, sem guia 

florestal, tornando a guia florestal dos portais também transportados 

apresentada pelo requerido inválida, motivo pelo qual os agentes federais 

mantiveram o veículo e os reboques no pátio da Polícia Rodoviária Federal, 

neste Município. Assevera que na fiscalização, ficou apurado o requerido 

Rudimar efetuou a venda das madeiras para os corréus Madeira Florestal, 

Karine & Souza, Isabela Rodrigues e Vitória Comércio de Madeiras, 

ficando a cargo de João Batista o transporte. Por tais razões, ingressou 

com a presente demanda, requerendo a concessão da tutela de urgência 

para o fim de determinar que os requeridos se abstenham, de qualquer 

forma, de adquirir, vender e/ou transportar madeira, ou qualquer outro 

produto de origem vegetal, sem a devida autorização do órgão ambiental 

competente e sem nota f iscal f idedigna do produto 

transportado/comercializado , sob pena de imposição de multa diária pelo 

descumprimento ou atraso no cumprimento de, no mínimo, R$ 1.000,00 (mil 

reais) em favor do fundo de defesa dos interesses difusos – instituído no 

art. 13 da Lei nº 7.347/85. Com a inicial vieram documentos. É o 

necessário. Fundamento e decido. Com efeito, dispõe o artigo 300 do atual 

Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Como visto, para a 

concessão da tutela, mostra-se indispensável a comprovação da 

probabilidade do direito alegado (“fumus boni juris”), além do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”). No 

tocante à tutela de urgência pleiteada, constato que os fatos postos pelo 

Ministério Público como fundamento da pretensão se encontram 

satisfatoriamente demonstrado por meio do termo circunstanciado de 

ocorrência de Id 30919769. Logo, a situação em crivo evidência, em juízo 

de cognição sumária, o ato ilícito da parte requerida perante o órgão 

ambiental, diante do danos causados à floresta nativa sem autorização ou 

licença do órgão ambiental, incumbindo-o, assim, o dever de reparar a 

área degradada (Lei Complementar Estadual n. 6.938/81), pois do contrário 

gerará danos potenciais à coletividade, como o desequilíbrio ecológico, 

além de prejudicar a qualidade de vida da população, competindo, neste 

caso, ao Poder Judiciário assegurar sua preservação conforme o artigo 

225 da CF. In verbis: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para a presente e as futuras gerações”. Portanto, tendo em 

vista a plausibilidade do direito apresentado pelo órgão ministerial, através 

dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, bem como o receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação caso persista a conduta da parte 

requerida. Ante o exposto, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA, para fim de 

determinar que os requeridos se abstenham, de qualquer forma, de 

adquirir, vender e/ou transportar madeira, ou qualquer outro produto de 

origem vegetal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente 

e sem nota fiscal fidedigna do produto transportado/comercializado , sob 

pena de imposição de multa diária pelo descumprimento ou atraso no 

cumprimento de, no mínimo, R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do fundo de 

defesa dos interesses difusos, para a hipótese de descumprimento da 

presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas 

no ordenamento jurídico pátrio. Intime-se e cite-se a parte requerida, para, 

querendo, responder, no prazo legal, consignando-se no mandado que, 

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

os fatos articulados pelo autor, nos termos do artigo 344 do NCPC. Após, 

oportunize a manifestação do MPE, vindo os autos conclusos para 

saneamento e/ou julgamento antecipado da lide. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. Expeça-se o 

necessário com as cautelas de estilo. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000332-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE SCARIOT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSALINA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000332-51.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

NILCE SCARIOT EXECUTADO: MARIA ROSALINA DE JESUS Vistos etc., 

Considerando que embora devidamente citada a parte executada 

permaneceu inerte, DEFIRO o levantamento do valor boqueado em juízo (ID 

n.º 20893831) na conta bancária indicada no ID n.º 21074974. 

Conseguinte, DETERMINO a intimação da parte exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de extinção do feito e/ou remessa 

dos autos ao arquivo provisório. Findo o prazo supra e não havendo 

manifestação nos autos, DETERMINO a suspensão do presente feito pelo 

prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido 

o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis e/ou dos 

executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, iniciando 

a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do artigo 

921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que tange 

os menores de 16 (dezesseis) anos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003151-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI PAIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CRISTO GOIS OAB - PR90403 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACIEL JULIANO ALVES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003151-58.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

GRACIELI PAIM EXECUTADO: MACIEL JULIANO ALVES Vistos etc., Diante 

da manifestação de Id 18662473 e do parecer ministerial de Id 23558905, 

DETERMINO a intimação pessoal do executado, para pagar integralmente o 

débito alimentar, com a comprovação nos autos, em 03 (três) dias, sob 

pena de prisão civil por até três meses e protesto do pronunciamento 

judicial (art. 528, CPC / art. 911, CPC). Consigne-se no mandado que o 

débito alimentar que autoriza a prisão civil é o que compreende as três 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução, bem como as que se 

vencerem no curso do processo. Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002365-09.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEFERSON AGATTI XAVIER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002365-09.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIA LUCIA BARBOSA REQUERIDO: GEFERSON AGATTI 

XAVIER Vistos etc., Compulsando os autos, infere-se que a parte autora 

requereu o arquivamento do feito antes mesmo de seu recebimento (ID n.º 

31417630). FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, verifico que o 

presente feito comporta imediata extinção, sem resolução de mérito, ante a 

falta de interesse processual, nos termos do art. 330, III do CPC, verbis: 

Com efeito, dispõe o artigo 321 do atual Código de Processo Civil o 

seguinte: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) III - o autor 

carecer de interesse processual; Ante o exposto, INDEFIRO a petição 

inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do 

mérito, com fundamento no 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas. Transitada em julgado a presente sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. P. C. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003043-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAGI COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT13462-O (ADVOGADO(A))

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RIBEIRO MAYER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LENE ENGLER DA SILVA OAB - MT20093/O (ADVOGADO(A))

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003043-63.2016.8.11.0040 

AUTOR: ITAGI COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME RÉU: 

MARIA RIBEIRO MAYER VISTOS. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por 

ITAGI COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCOLOS LTDA -ME em face de MARIA 

RIBEIRO MAYER, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial. Devidamente citada (Id 5568770), a 

requerida, embora tenha comparecido à sessão de mediação judicial (Id 

5782651), deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de 

embargos. É breve relatório. Fundamento e Decido. Não havendo 

necessidade de produção de outras provas, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, II, do atual CPC. Sem 

maiores delongas, verifico que a empresa requerida, citada pessoalmente, 

não apresentou contestação. Assim, o fato objetivo narrado na inicial 

produz como consequência a obrigação da demandada realizar o 

pagamento emanado da ordem representada pelo cheque acostado a 

exordial, impondo-se a procedência do pedido, máxime diante da prova 

literal da existência do débito e de seu não pagamento. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, e, via de consequência, nos termos do 

artigo 702, § 8º do referido códex, constituo o débito representado nos 

cheques constantes de Id 3690003 em título executivo judicial, nos termos 

do artigo 702, § 8º do CPC, sobre o qual incidirá correção monetária pelos 

índices do INPC a partir do vencimento da dívida e juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação válida. Condeno a requerida ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do 

valor da causa, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, ambos do Código 

de Processo Civil. CONVERTIDO o mandado inicial em mandado executivo, 

este passará a tramitar segundo o rito especial do art. 523, devendo a 

parte exequente observar e cumprir o disposto no art. 524, ambos do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008495-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FATIMA DALLA LONGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO MADALOZZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1008495-49.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: SIRLEI FATIMA DALLA LONGA REQUERIDO: JOSE 

ALBERTO MADALOZZO Vistos etc., Entre um ato e outro as partes se 

compuseram amigavelmente. Em análise do acordo, vislumbro que as 

partes são capazes, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não identificando qualquer indicativo de vícios no consentimento, razão 

pela qual a homologação da avença é medida que se impõe. O feito 

tramitou regularmente conforme preceitos da legislação de regência, 

entrementes, derradeiramente, as partes pugnam pela homologação da 

autocomposição colacionado no ID n.º 31481689. Os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO Verifico que as partes pugnam pela 

homologação judicial do acordo entabulado. Mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta, 

senão, homologá-lo. Por todo exposto, e tendo em vista que as partes 

transigiram com vistas à solução da demanda existente entre elas, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a 

parte credora poderá ingressar com o competente cumprimento de 

sentença (art. 515, III, CPC). Honorários, se houver, na forma transigida 

pelas partes no acordo. Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas 

serão na forma do art. 90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG 

deferida à parte, oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos 

termos do art. 98, § 3º do CPC. Com fundamento nos art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

desnecessária a intimação das partes, ARQUIVE-SE com as cautelas 

necessárias. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008934-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOCCHI E FABIAN LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1008934-60.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA EXECUTADO: 

BOCCHI E FABIAN LTDA - EPP Vistos etc., Diante do pagamento do débito, 

julgo extinta a presente ação, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Condeno o executado ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários na forma fixada na decisão de 

Id 30763076. Transitada em julgado esta sentença e nada mais sendo 

requerido, ao arquivo, com as anotações de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001986-68.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE ARGELI FIOREZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001986-68.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

JAINE ARGELI FIOREZE REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Jaine Argeli 

Fioreze em face do Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS, 

qualificados nos autos. Alega que requereu administrativamente o 

benefício previdenciário de salário maternidade, todavia, indeferido pela 

autarquia previdenciária, razão pela qual postula judicialmente a 

concessão do referido benefício. Decido. O Código de Processo Civil em 

seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. 

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

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

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. Cite-se a 

parte requerida, com vistas dos autos, para, querendo, responder à 

presente demanda, no prazo legal, que será contado em dobro, na forma 

do art. 183 do Código de Processo Civil. Oficie-se à Agência local do INSS 

desta comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias o envio da 

documentação completa dos requerimentos administrativos formulados 

pela parte autora, bem como, informações a respeito dos benefícios 

pleiteados. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 

27 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006341-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CONSTANTE ZORDAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006341-92.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

LUIZ CONSTANTE ZORDAN REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, LUIZ CONSTANTE ZORDAN ajuíza a 

presente “Ação Previdenciária” em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. Recebida a inicial, foi concedido liminarmente o 

pagamento do benefício pelo prazo de 09 (nove) meses (ref. 16226422). 

Escoado o prazo e cessado o benefício, a parte autora requereu a 

prorrogação da concessão da liminar (ref. 25053766). Decido. A 

prorrogação do pagamento do benefício previdenciário deve ser 

indeferida. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em 

particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à 

concessão da medida de urgência à ausência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
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resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Portanto, a pretensão não merece guarida, pois, 

por se tratar de verba com caráter alimentar, a manutenção do pagamento 

do benefício até o deslinde do feito implicará em patente perigo de 

irreversibilidade da medida, o que à luz da regra esculpida no art. 300, § 3º 

do Código de Processo Civil impossibilita a manutenção da concessão de 

tutela de urgência por vasto lapso temporal, conforme requerido. Indefiro, 

pois, o pedido de prorrogação da concessão de tutela de urgência. De 

outra banda, tendo em vista que o perito médico nomeado não está 

cumprindo com o encargo que lhe foi conferido, pois, reiteradamente deixa 

de entregar os laudos periciais realizados, REVOGO a nomeação do perito 

médico Dr. Daniel Ângelo Tartari, CRM 8158/MT. Diante da necessidade de 

perícia médica, NOMEIO como perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 

9227/MT, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). Designo o dia 27 de agosto de 

2020, às 14h40min para realização da perícia, que acontecerá nas 

dependências do fórum desta Comarca. Intime-se a parte autora para se 

apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que deverá 

portar todos os seus exames. Arbitro para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro 

no parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, 

atento ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, 

aumentada de 01 (uma) vez (art. Art. 28, § 1º, CJF-RES-2014/00305). 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados. Faculto às partes, dentro 

de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar seus assistentes técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º 

inciso I e II do Código de Processo Civil. Os quesitos das já foram 

apresentados pelas partes. Com a perícia nos autos abra-se vista as 

partes a fim de que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido 

o prazo certifique-se e venham os autos conclusos. Intime-se. 

Certifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 27 de 

abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006663-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006663-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARIA DAS DORES DA CONCEICAO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO 

ajuíza a presente “Ação Previdenciária” em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS. Recebida a inicial, foi concedido liminarmente 

o pagamento do benefício pelo prazo de 09 (nove) meses (ref. 16510930). 

Escoado o prazo e cessado o benefício, a parte autora requereu a 

prorrogação da concessão da liminar (ref. 22712685). Decido. A 

prorrogação do pagamento do benefício previdenciário deve ser 

indeferida. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em 

particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à 

concessão da medida de urgência à ausência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Portanto, a pretensão não merece guarida, pois, 

por se tratar de verba com caráter alimentar, a manutenção do pagamento 

do benefício até o deslinde do feito implicará em patente perigo de 

irreversibilidade da medida, o que à luz da regra esculpida no art. 300, § 3º 

do Código de Processo Civil impossibilita a manutenção da concessão de 

tutela de urgência por vasto lapso temporal, conforme requerido. Indefiro, 

pois, o pedido de prorrogação da concessão de tutela de urgência. De 

outra banda, tendo em vista que o perito médico nomeado não está 

cumprindo com o encargo que lhe foi conferido, pois, reiteradamente deixa 

de entregar os laudos periciais realizados, REVOGO a nomeação do perito 

médico Dr. Daniel Ângelo Tartari, CRM 8158/MT. Diante da necessidade de 

perícia médica, NOMEIO como perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 

9227/MT, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). Designo o dia 27 de agosto de 

2020, às 14h50min para realização da perícia, que acontecerá nas 

dependências do fórum desta Comarca. Intime-se a parte autora para se 

apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que deverá 

portar todos os seus exames. Arbitro para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro 

no parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, 

atento ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, 

aumentada de 01 (uma) vez (art. Art. 28, § 1º, CJF-RES-2014/00305). 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados. Faculto às partes, dentro 

de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar seus assistentes técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º 

inciso I e II do Código de Processo Civil. Os quesitos das já foram 

apresentados pelas partes. Com a perícia nos autos abra-se vista as 

partes a fim de que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido 

o prazo certifique-se e venham os autos conclusos. Intime-se. 

Certifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 27 de 

abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002106-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo n ° 1002106-48.2019.811.0040 Requerente: Daniel Martins dos 

Santos Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Daniel Martins dos Santos ajuíza a presente “Ação Previdenciária c/c 

Pedido de Tutela de Urgência” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS almejando liminarmente a concessão do benefício de 

auxílio-doença, aduzindo, em suma, estar incapacitado para o trabalho, 

bem como, indevida a cessação do mesmo benefício anteriormente 

concedido na via judicial (autos n° 6434 -82.2012.811.0040). Requer a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Instruiu a inicial com 

documentos. Em cumprimento à decisão id. 19174230, o autor emendou a 

inicial (id. 19800347). É o necessário. Decido. Defiro o pedido de emenda à 

inicial (id. 19800347). Na forma dos artigos 98 e 99, §§ 2º e 3°, do Código 

de Processo Civil[1], DEFIRO igualmente a gratuidade da justiça em favor 

da autora. 1. Tutela de urgência Como visto, pretende a parte autora, via 

antecipação de tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença, ao 

argumento que incapacitado para o trabalho, assim que indevida a 

cessação do mesmo benefício já concedido na via judicial (autos n° 6434 

-82.2012.811.0040) e, portanto, imperiosa a concessão do benefício nesta 

fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe 

seja concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento do benefício na espécie pretendida pela parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para a concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

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

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

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, bem como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 
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pleiteada, no caso, a comprovação robusta de todo o período legal exigido 

para a concessão do benefício de aposentadoria especial rural. É sabido 

que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. cite-se a 

autarquia requerida para responder a demanda, no prazo legal, que será 

contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo Civil. Com 

ou sem contestação, certifique-se. Após, intime-se o requerente por meio 

de seu advogado (a) para, querendo, no prazo legal, impugnar. Às 

providências. Cumpra-se. Sorriso-MT, 27 de abril de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

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

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002228-27.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE LOPES MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002228-27.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

DONIZETE LOPES MEDEIROS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por 

Donizete Lopes Medeiros em face do Instituto Nacional do Seguro Nacional 

- INSS, qualificados nos autos. Postula o benefício previdenciário de 

aposentadoria por tempo de contribuição. Requer a concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça. Decido. O Código de Processo Civil em 

seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. 

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

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

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. Cite-se a 

parte requerida, com vistas dos autos, para, querendo, responder à 

presente demanda, no prazo legal, que será contado em dobro, na forma 

do art. 183 do Código de Processo Civil. Oficie-se à Agência local do INSS 

desta comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias o envio da 

documentação completa do requerimento administrativo formulado pela 

parte autora, bem como, informações a respeito do benefício pleiteado. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 27 de abril 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001827-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILENIR SALETE BURTET SCARIOT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo n ° 1001827-62.2019.811.0040 Requerente: Ilenir Salete Burtet 

Scariot Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Ilenir Salete Burtet Scariot ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação do requerido à concessão do benefício de aposentadoria 

rural por idade rural. Aduziu possuir 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, 

viúva de Waldemar Luiz Scariot, com quem se casou em 2000 e, de então, 

passou a exercer em conjunto atividade rural no município de Sorriso/MT, 

preenchendo, portanto, os requisitos legais para a concessão do 

benefício postulado na inicial. Asseverou que em 23/08/2018 requereu a 

concessão do benefício na via administrativa, no entanto, negado pela 

autarquia reqeurida, ao argumento da ausência de comprovação da 

carência mínima legal para a concessão do benefício. Forte em tais 

fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com 

documentos. A decisão id. 18858344 concedeu à autora a benesse da 

gratuidade da justiça. Em contestação (id. 19963674), o requerido 

defendeu a improcedência dos pedidos, ao fundamento da ausência de 

comprovação da atividade campesina narrada na peça de ingresso. 

Juntos documentos. Réplica id. 21310569. É o necessário. Decido. O feito 

está devidamente instruído a satisfazer o convencimento deste 

magistrado, não havendo a necessidade de produção de outras provas, 

senão daquelas já coligidas ao feito. A demanda é manifestamente 

improcedente. Como relatado, pretende a parte autora obter provimento 

judicial assegurando-lhe o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade, na qualidade de segurada especial – trabalhadora rural –, ao 

argumento que preenche todos os requisitos legais e necessários 

capazes de lhe garantir a concessão do benefício. Com efeito, para a 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, necessário se 

faz a caracterização dos seguintes requisitos: a) condição de segurado 

especial; b) idade; c) exercício da atividade rural; d) carência, conforme 

passo a expor. No que se refere ao critério etário, os documentos atestam 

que atualmente a requerente possui 56 (cinquenta e seis) anos de idade, 

pois, nascida em 06/05/1963, cumprindo o disposto no art. 48, § 1º, da Lei 

nº 8.213/91, que exige idade mínima para mulheres de 55 (cinquenta e 

cinco) anos para concessão de aposentadoria por idade. Entretanto, 

quanto à carência e à qualidade de segurada especial, a autora não logrou 

êxito em comprová-los, porquanto não se enquadra no art. 11, inciso VII, 

da Lei nº 8.213/91, tendo em vista que não se trata de trabalhadora rural 

que exerceu suas atividades em regime de economia familiar, ou seja, em 

trabalho realizado pelos membros da família, indispensável para sua 

subsistência e em condições mútuas de dependência e colaboração. De 
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início, inobstante o regime de casamento da autora com falecido esposo, 

Waldemar Luiz Scariot, bem como a partilha do bem imóvel rural e local da 

alegada atividade campesina exercida pela autora em regime de economia 

familiar e subsistência, é dos autos que a medida do imóvel é de 617,73 

HECTARES, ou seja, superior aos 4 (quatro) módulos do município de 

Sorriso-MT, circunstância que, por si só, afasta a pretensão da autora. 

Sobre o tema, é o posicionamento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. VÍNCULOS 

URBANOS. FAZENDA COM ÁREA SUPERIOR A QUATRO MÓDULOS 

FISCAIS. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE 

SEGURADO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. 

O acórdão negou provimento à apelação, enfatizando o caráter 

assistencial do benefício pretendido, incompatível com o fato de o autor 

ser empresário ou fazendeiro proprietário de mais de quatro módulos 

rurais. 2. A Lei 8.213/1991 faz distinção dos diversos tipos de segurados, 

exigindo a comprovação de diferentes critérios necessários a cada tipo de 

benefício em virtude da assistencialidade ou contributividade a que está 

submetido cada um dos benefícios. 3. A aposentadoria Rural não 

contributiva requer cumprimento de outros requisitos, além da atividade 

rural pelo período de carência imediatamente anterior ao pedido, não se 

confundindo com a aposentadoria urbana ou híbrida, que exigem 

diferentes períodos de contribuição, de carência e forma de custeio. 4. 

Desse modo, inviável a pretensão do recorrente em sentido contrário, pelo 

óbice contido na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja Recurso Especial". 5. Recurso Especial não conhecido.” 

(STJ - REsp: 1779445 MG 2018/0274840-8, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 11/03/2019) Se isso não bastasse, a vasta 

documentação carreada ao presente feito também revela tratar-se da 

autora e sua família de GRANDES PRODUTORES DE GRÃOS no Estado de 

Mato Grosso, e não de trabalhadores rurais em regime de economia 

familiar, como aduzido na vestibular. Nessa toada, dentre os documentos 

destaco: Aditivo de Cédula Rural com promessa de entrega de grãos 

consistente em 1.782 SACAS DE SOJA DE 60/KG CADA, em favor da 

AMAGI Exportadora e Importadora Ltda (id. 18842388); confirmação de 

fixação de preços pela ADM do Brasil Ltda para 13.350/KG DE SOJA (id. 

18842596); confirmação de negócio com a empresa Central Trade 

Comércio de Cereais Ltda de 90 MIL QUILOS DE SOJA, no valor de R$ 

45.200,00 (QUARENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS) e a venda de 

32.200/KG DE SOJA à empresa Mirax Comércio de Grãos, no valor de R$ 

22.017,00 (VINTE E DOIS MIL E DEZESSETE REAIS). Ademais, as notas 

fiscais acostadas no id. 21963360 revelam a venda pela autora entre 2010 

a 2018 de mais de 800 TONELADAS DE MILHO E SOJA. Em arremate, em 

consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em particular, aos autos da Ação de Inventário de Waldemar Luiz 

Scariot, n° 91-51.2004.811.0040, Código 19929, em trâmite na Primeira 

Vara desta comarca de Sorriso, após as primeiras declarações pela 

inventariante e meeira, ora autora, foi expedido edital para conhecimento 

de eventuais interessados que, além do “de cujus” e seus herdeiros, 

indicou os vários bens móveis (veículos, tratores, colheitadeiras e 

caminhões e semirreboques); o imóvel apontado nestes autos como do 

exercício das atividades campesinas, bem como, créditos em quotas de 

cooperativa, assim como, dívidas bancárias relacionadas AO GRANDE 

VOLUME DE GRÃOS PRODUZIDOS NA ÁREA RURAL, algumas que 

ultrapassam R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), esta em especial 

representada pela Cédula Rural Hipotecária, além de outras diversas 

envolvendo financiamentos de insumos e equipamentos agrícolas. Com 

efeito, tais fatos resultam na evidente falta de demonstração da autora 

como de segurada especial da Previdência Social, a qual impõe para sua 

configuração, o inequívoco exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar e indispensável para sua subsistência, bem como, em 

condições mútuas de dependência e colaboração, na forma do inciso VII, 

do art. 11 da Lei n° 8.213/91. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. 

DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. PRODUÇÃO 

EM GRANDE ESCALA. VULTOSO PATRIMÔNIO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. 1. Para a concessão de aposentadoria 

rural por idade, disciplinada nos parágrafos do art. 48 da Lei nº 8.212/91, 

deve o beneficiário demonstrar a sua condição de segurado especial, 

atuando na produção rural em regime de economia familiar, pelo período 

mínimo de 180 meses (para os casos em que implementadas as condições 

a partir de 2011, conforme tabela progressiva constante no artigo 142 

combinado com o artigo 143, ambos da Lei de Benefícios), ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao adimplemento do 

requisito etário, qual seja, 60 anos para homens e 55 para mulheres, ou 

em período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, uma vez 

atingida a idade necessária. 2. Vultoso patrimônio. 3. Produção agrícola 

não direcionada exclusivamente à subsistência do núcleo familiar, razão 

pela qual restou descaracterizado o regime de economia familiar. 4. Ainda 

que ausente menção expressa a dispositivos legais, se a matéria ventilada 

nos embargos foi devidamente examinada pela Turma, resta caracterizado 

o prequestionamento implícito. Precedentes do STJ.” (TRF-4 - AC: 

50688496720174049999 5068849-67.2017.4.04.9999, Relator: LUIZ 

ANTONIO BONAT, Data de Julgamento: 17/04/2018, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DO PR) “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. REMESSA OFICIAL. REQUISITOS LEGAIS. EXTENSÃO DA 

PROPRIEDADE. PRODUÇÃO AGRÍCOLA ELEVADA. UTILIZAÇÃO DE 

MAQUINÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE ECONOMIA 

FAMILIAR. Fixada pelo STJ a obrigatoriedade do reexame de sentença 

ilíquida proferida contra a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e as 

respectivas autarquias e fundações de direito público na REsp 

1101727/PR, a previsão do art. 475 do CPC torna-se regra, admitido o seu 

afastamento somente nos casos em que o valor da condenação seja certo 

e não exceda a sessenta salários mínimos.. A aposentadoria rural por 

idade é devida a trabalhador qualificado como segurado especial, nos 

termos do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/91 e pressupõe a satisfação da 

idade mínima (60 anos para homens e 55 para mulheres) e a 

demonstração do exercício de atividade rural, em regime de economia 

familiar, independentemente do recolhimento de contribuições 

previdenciárias. . Somente a partir da vigência da Lei nº 11.718/2008, a 

extensão da propriedade passou a ser considerada para fins de 

reconhecimento da condição de segurado especial. No entanto, a despeito 

de a extensão da propriedade não constituir óbice, "de per si", ao 

reconhecimento da condição de segurado especial, deve ser considerada 

juntamente com o restante do conjunto probatório, salvo na hipótese da 

área do imóvel ser de tal monta, que inviabilize o regime de economia 

familiar. A produção agrícola elevada associada à utilização de maquinário 

evidencia a chamada agricultura empresarial, afastando a condição de 

segurado especial e descaracterizando o regime de economia familiar.” 

( T R F - 4  -  A P E L R E E X :  1 1 0 1 5 3 6 2 0 1 3 4 0 4 9 9 9 9  R S 

0011015-36.2013.404.9999, Relator: LUIZ ANTONIO BONAT, Data de 

Julgamento: 01/12/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

21/01/2016) Destarte, depreende-se dos autos que o laboro campesino 

exercido pela autora e sua família não se amolda aquele previsto no art. 

11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91 e, diante da falta de comprovação da 

atividade rural ao longo de todo o período de carência exigido pela lei, a 

requerente não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade. 

Portanto, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe na espécie. 

Em arremate, colhe-se do caderno processual que a autora nitidamente 

ALTEROU A VERDADE DOS FATOS em relação à alegada atividade rural 

em conjunto com sua família e em regime de subsistência, utilizou do 

processo para buscar conseguir objetivo ilegal, práticas que configuram 

pura LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, à luz do art. 80, do Código de Processo Civil, 

verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - alterar 

a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; (...). 

Desse modo, nos termos §2º, do art. 81, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a condenação da autora em litigância de má-fé na quantia de 10 

(DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS, considerando, nesse sentido, o proveito 

econômico caso acolhida a pretensão como postulada, qual seja, a partir 

de 23/08/2018, assim como das custas processuais e honorários 

advocatícios. Na espécie, o reconhecimento da conduta da autora em 

praticar ato que configura litigância de má-fé e sua condenação como de 

consequência, admite a modalidade ex-offício, conforme dispõe o art. 81, 

do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 81. De ofício ou a requerimento, 

o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser 

superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da 

causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou. (...) § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a 

multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. 

(...) Sobre o tema: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. BOIA-FRIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVADOS. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Improcede o pedido de aposentadoria rural por 
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idade quando não atendidos os requisitos previstos nos artigos 11, VII, 48, 

§ 1º, e 142, da Lei nº 8.213/1991. 2. Considera-se comprovado o exercício 

de atividade rural havendo início de prova material complementada por 

prova testemunhal idônea. 3. Hipótese em que a prova material é 

contraditória e os depoimentos colhidos possuem divergências entre si, 

não obtendo êxito em aclarar as circunstâncias em que desenvolvida a 

alegada atividade rural. 4. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

alterar a verdade dos fatos (art. 80, II do CPC).” TRF-4 - AC: 

50343072320174049999 5034307-23.2017.4.04.9999, Relator: LUIZ 

FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 08/10/2018, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR) “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. VÍNCULO COM PREFEITURA ATÉ 

APOSENTADORIA COMO PROFESSORA. LITIGANTE DE MÁ-FÉ. 1. 

Segurado especial é a pessoa que exerce sua atividade individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros, pois o que interessa é o trabalho realizado pelo grupo familiar, o 

que não é o caso da parte autora. 2. No caso concreto a contraprova 

confirma que a requerente não se enquadra na condição de segurado 

especial, apesar da existência de prova material e oral significativa acerca 

do exercício de atividade rural em nome do marido, pois reside na cidade e 

manteve vínculo funcional com a Prefeitura durante vários anos até se 

aposentar como professora, em 1992. 3. Mantida condenação por litigante 

de má-fé, pois a parte autora, efetivamente, omitiu questão relevante, 

alterando a verdade dos fatos que poderia ter induzido a erro o julgador 4. 

Apelação da parte autora desprovida.”  (TRF-1 -  AC: 

00019291220114013818 0001929-12.2011.4.01.3818, Relator: JUIZ 

FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 

28/09/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, 

Data de Publicação: 25/11/2015 e-DJF1 P. 1254) Ademais, considerando 

que autora ocultou seu real patrimônio e renda, conforme se evidenciou 

pelas consideradas quantias relacionadas com as vendas dos grãos 

produzidos em sua propriedade, resta estampada a clara falta de boa-fé 

da postulante ao alegar o inexistente estado de pobreza a impedi-la de 

arcar com custas iniciais do processo, razão pela se impõe a aplicação da 

penalidade prevista no parágrafo único, do art. 100 do Código de 

Processo Civil, verbis: “Art. 100. caput (...) Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” Nesse diapasão: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. 

SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS 

PARTES E REVOGOU A GRATUIDADE JUDICIÁRIA ANTERIORMENTE 

CONCEDIDA AO AUTOR, CONDENANDO-O, AINDA, AO PAGAMENTO DE 

DEZ VEZES O VALOR DAS CUSTAS DEVIDAS. APELO DO CÔNJUGE. 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA DERRUÍDA POR PROVA EM CONTRÁRIO. ART. 99, § 2º, DO 

CPC/2015. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO QUE ERA DE RIGOR. PARTE 

INTERESSADA QUE, A TODA EVIDÊNCIA, OMITIU A PERCEPÇÃO DE 

RENDIMENTOS MENSAIS PARA OBTER A ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS 

CUSTAS. MÁ-FÉ PROCESSUAL COMPROVADA. INCIDÊNCIA, IN CASU, DA 

PENALIDADE DE RECOLHIMENTO, EM DÉCUPLO, DOS ENCARGOS 

PROCESSUAIS (ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015). DECISUM 

MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC - AC: 

03011973820178240078 Urussanga 0301197-38.2017.8.24.0078, Relator: 

Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 04/12/2018, Sexta Câmara de 

Direito Civil) Assim, no tocante à gratuidade da justiça concedida em favor 

da requerente, REVOGO a decisão id. 8858344, bem como, CONDENO 

parte a autora ao pagamento de multa processual em um DÉCUPLO DO 

VALOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS, a qual deverá ser revertida 

em favor da Fazenda Pública Estadual. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a gratuidade 

da justiça concedida à autora (id. 8858344). Condeno a requerente ao 

pagamento das custas processuais e multa processual em um DÉCUPLO 

DO VALOR DAS CUSTAS INICIAIS, a qual deverá ser revertida em favor 

da Fazenda Pública Estadual, com fundamento no parágrafo único, do art. 

100 do Código de Processo Civil. Condeno ainda a autora ao pagamento 

de multa processual a título de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ em 10 (dez) salários 

mínimos, com fulcro no art. 80, incisos II, III e IV c/c § 2° do art. 81, ambos 

do Código de Processo Civil, bem como, honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), na forma do § 8° do art. 85 do 

mesmo Codex, todos em favor do requerido. Transitada em julgado, 

certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 27 abril de 

2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002154-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR VIGOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1002154-07.2019.8.11.0040 Requerente: Waldir Vigolo 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS ETC, Diante da 

impossibilidade de composição entre os litigantes, passo a sanear o feito 

nos moldes do art. 357, do CPC, com a apreciação das questões 

processuais pendentes, fixação dos pontos controvertidos, determinação 

acerca do ônus probandi e provas a serem produzidas. Não há 

preliminares ou questões processuais suscitadas pelo requerido em 

contestação, razão pela qual passo a analisar o pedido de produção de 

prova oral e outras providências. 1. Das provas Colhe-se dos autos que a 

parte autora postulou pela produção de prova oral a fim de comprovar o 

período de atividade campesina narrada na inicial. O pedido de produção 

de prova oral deve ser acolhido. Na espécie, a produção de prova oral se 

revela imprescindível para o deslinde da controvérsia quanto à atividade 

rural do requerente e, para tanto, designo a realização de audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de agosto de 2020, às 16h00min. 

Intime-se o autor para comparecer à audiência na data e horário 

designado. Intimem-se as partes e seus respectivos advogados e 

Procuradores para, querendo, em até 15 (quinze) dias antes da audiência, 

apresentar o rol de testemunhas, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, 

com a observância dos arts. 450 e 455, do mesmo Estatuto Processual, 

sob pena de preclusão. 2. Ônus da prova A atividade probatória deverá 

recair sobre os fatos alegados na inicial e na contestação, atentando-se 

para o ônus da regra geral da prova previsto no art. 373, incisos I e II, do 

CPC. 3. Pontos controvertidos Fixo como pontos controvertidos a 

comprovação da qualidade do autor como segurado especial da 

Previdência Social na condição de rurícola durante o período postulado na 

peça de ingresso, bem como, a comprovação de todo o tempo contributivo 

necessário para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição, o que deverá ser analisado após o fim da instrução 

processual. Assim, ausentes demais pontos e questões processuais a 

serem sanadas, DECLARO SANEADO O FEITO. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 27 de 

abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002504-58.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ANTONIO FALCHETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002504-58.2020.8.11.0040. AUTOR: 

HELIO ANTONIO FALCHETTI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Helio 

Antonio Falchetti em face do Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS, 

qualificados nos autos. Postula o benefício previdenciário de 

aposentadoria por tempo de contribuição. Requer a concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça. Decido. O Código de Processo Civil em 

seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 270 de 841



O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

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

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. Cite-se a 

parte requerida, com vistas dos autos, para, querendo, responder à 

presente demanda, no prazo legal, que será contado em dobro, na forma 

do art. 183 do Código de Processo Civil. Oficie-se à Agência local do INSS 

desta comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias o envio da 

documentação completa do requerimento administrativo formulado pela 

parte autora, bem como, informações a respeito do benefício pleiteado. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 27 de abril 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001926-95.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON ALVES BOMFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU OAB - MT26517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001926-95.2020.8.11.0040. AUTOR: 

JAILSON ALVES BOMFIM REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada 

por Jailson Alves Bomfim em face do Instituto Nacional do Seguro Nacional 

- INSS, qualificados nos autos. Postula o benefício previdenciário de 

aposentadoria por tempo de contribuição. Requer a concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça. Decido. O Código de Processo Civil em 

seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. 

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

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

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. Cite-se a 

parte requerida, com vistas dos autos, para, querendo, responder à 

presente demanda, no prazo legal, que será contado em dobro, na forma 

do art. 183 do Código de Processo Civil. Oficie-se à Agência local do INSS 

desta comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias o envio da 

documentação completa do requerimento administrativo formulado pela 

parte autora, bem como, informações a respeito do benefício pleiteado. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 27 de abril 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007681-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

PAULO LUCIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007681-71.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

PAULO LUCIO FERREIRA DA SILVA, CLAUDIA SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos Etc, Diante da 

impossibilidade de composição entre os litigantes, passo a sanear o feito 

nos moldes do art. 357, do CPC, com a apreciação das questões 

processuais pendentes, fixação dos pontos controvertidos, determinação 

acerca do ônus probandi e provas a serem produzidas. 01. Pontos 

controvertidos Os pontos controvertidos da presente lide cingem-se 

basicamente à comprovação da negativa de atendimento do autor na rede 

pública de saúde, o dever do Estado em ressarci-los, bem como, a 

obrigação deste em indenizar os autores. 03. Provas a serem produzidas 

Defiro a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas a 

serem arroladas pelas partes, assim como do depoimento pessoal dos 

autores e do representante legal do requerido e, para tanto, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de agosto de 2020, às 

14h30min. 04. Ônus da prova A atividade probatória deverá recair sobre 

os fatos alegados na inicial e na contestação, atentando-se para o ônus 

da regra geral da prova previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC. 05. 

Disposições Ausentes demais pontos, declaro o feito saneado, e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de agosto de 2020, às 

14h30min. Intimem-se as partes e respectivos advogados para 

comparecerem à audiência, bem como, para apresentarem o rol de 

testemunhas em até 15 (quinze) dias antes da audiência, nos termos do 

art. 357, § 4º, do CPC, com a observância do art. 450, do CPC, sob pena 

de preclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 28 de abril de 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003524-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI SIMOES BARTELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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Processo nº 1003524 -21.2019.811.0040 Embargante: Sueli Simões Bartelli 

Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS Vistos eTC, Sueli 

Simões Bartelli interpõe Embargos de Declaração contra a decisão id. 

20438368, sustentando, em suma, omissão no decisum, ao fundamento 

que a recorrente informou seu atual endereço na cidade de Sinop/MT, 

postulando o declínio de competência para aquela comarca. É o 

necessário. Decido. A tese recursal prospera. In casu, nos temos do art. 

1.022, inciso II, do Código de Processo Civil[1], houve de fato omissão na 

decisão recorrida, na medida em que não analisou a petição id. 20500220, 

na qual a recorrente informa seu atual endereço na cidade e comarca de 

Sinop/MT, sendo, portanto, equivocado o declínio de competência para a 

comarca de Peixoto de Azevedo-MT. Logo, o provimento dos aclaratórios 

é medida que se impõe na espécie. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos 

embargos de declaração (id. 21291907) para SANAR a omissão na 

decisão recorrida id. 20438368 e, de consequência, DECLINAR da 

competência para conhecer, processar e julgar o presente a uma das 

Varas da Justiça Federal de Sinop/MT. Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 

27 de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: (...) II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004692-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Processo n ° 1004692-58.2019.8.11.0040 Requerente: Carlos Alberto 

Rodrigues de Oliveira Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS VISTOS ETC, Carlos Alberto Rodrigues de Oliveira ajuíza a presente 

“Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela de Urgência” em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando liminarmente a 

concessão do benefício de auxílio-doença, aduzindo, em suma, estar 

incapacitado para o trabalho, bem como, indevida a cessação do benefício 

aposentadoria por invalidez concedido ao segurado na via judicial (autos 

n° 2451-46.2010.811.0040, Código 59152), .processo atualmente em 

Instância Superior Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. Na forma dos 

artigos 98 e 99, §§ 2º e 3°, do Código de Processo Civil[1], DEFIRO a 

gratuidade da justiça em favor da parte autora. 1. Tutela de urgência Como 

visto, pretende o requerente, via antecipação de tutela, a concessão do 

benefício de auxílio-doença, ao argumento que incapacitado para o 

trabalho, assim como indevida a cessação do benefício de aposentadoria 

por invalidez já concedida na via judicial (Código 59152), no caso, por meio 

de perícia de reavaliação do segurado, autos atualmente em remessa à 

Instância Superior. Entende, assim, imperiosa a concessão do benefício de 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente 

ação lhe seja concedido o benefício de aposentadoria por invalidez de 

forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter liminar está 

amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos 

seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar um dos 

efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a constituição de 

pagamento do benefício na espécie pretendida pela parte requerente, o 

caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da tutela de 

urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito imprescindível para a 

concessão da medida de urgência à ausência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, bem como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a comprovação robusta da incapacidade laborativa do 

autor. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Deste modo, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. Destarte, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. cite-se a 

autarquia requerida para responder a demanda, no prazo legal, que será 

contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo Civil. Com 

ou sem contestação, certifique-se. Após, intime-se o requerente por meio 

de seu advogado (a) para, querendo, no prazo legal, impugnar. Às 

providências. Cumpra-se. Sorriso-MT, 28 de abril de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

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

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001991-27.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo n° 1001991-27.2019.8.11.0040 Requerente: Helio Pereira Neves 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS VISTOS ETC, Em 

tempo, chamo o feito à ordem. Compulsando atentamente os autos, 

concluo que a benesse da gratuidade da justiça concedida à parte autora 

na decisão id. 19075669 deve ser revista. Nesse sentido, o preâmbulo da 

inicial aponta a qualificação do autor como sendo de EMPRESÁRIO, 

circunstância que, por si só, afasta a presunção de miserabilidade 

aduzida pelo postulante na peça de ingresso. Se isso não bastasse, o 

extrato do CNIS (id. 19019618) revela a existência de uma empresa tendo 

o requerente como um dos sócios administradores, no caso, AUTO 

POSTO SORRISÃO LTDA, CNPJ 73.519.225/0001-22, conforme consulta 

junto ao sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil 

(http://servicos.receita.fazenda.gov.br), extratos em anexo. Com efeito, as 

informações de patrimônio do requerente apurada nos autos afastam 

totalmente o estado de miserabilidade narrado na peça de ingresso. 

Ademais, vale observar que a declaração de hipossuficiência sequer foi 

juntada pelo autor, o que, porém, diante da presunção relativa de 

veracidade do documento, não resultaria na demonstração concreta da 

incapacidade financeira do postulante a subsidiar sua impossibilidade de 

arcar com as custas iniciais do processo. Destarte, os elementos colhidos 

dos autos revelam não se tratar de pessoa em estado de carência 

financeira a justificar a manutenção da concessão do benefício, cabendo, 

portando, a revogação de ofício da gratuidade da justiça anteriormente 

concedida em favor do autor. Acerca do tema, a doutrina ensina que: 

"Pode o juiz denegar o benefício 'ex officio', independentemente da 

impugnação da parte contrária, se nos autos houver elementos suficientes 

para demonstrar a inexistência da situação de pobreza. Assim como há o 

interesse público em conceder o benefício a quem dele necessite, a fim de 

garantir o acesso de todos à Justiça, também há interesse público em não 

admitir que quem não seja pobre se utilize indevidamente do privilégio. Não 

pode o juiz, porém, negar a gratuidade sem que haja prova clara nesse 
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sentido. O benefício só pode ser denegado de ofício se houver prova 

inequívoca de que o postulante não se ajusta ao perfil de beneficiário da 

gratuidade. Tal prova em contrário pode até mesmo decorrer das próprias 

afirmações da parte que requer o benefício." (cf. Augusto Tavares e Rosa 

Marcacini, Assistência Jurídica, Assistência Judiciária e Justiça Gratuita, 

Forense, 2003, p. 103, apud A. I. 541.797-4/6-00, da 9ª Câmara de Direito 

Privado deste Tribunal de Justiça). A propósito: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REVOGAÇÃO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - 

INEXISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E BASEADA EM EVIDÊNCIA 

QUE AFASTAM A HIPOSSUFICIÊNCIA - NÃO COLACIONAOU 

DECLARAÇÃO DE POBREZA - REQUISITO INDISPENSÁVEL - SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL - NÃO COMPROVAÇÃO QUE AS DESPESAS 

PESSOAIS QUE IMPOSSIBILITAM PAGAMENTO DAS CUSTAS E 

PROCESSSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a sentença que indeferiu a gratuidade 

da justiça quando não há nos autos comprovantes de despesas que 

demonstrassem que sua renda está completamente comprometida com o 

seu sustento e de sua família, pelo contrário, constata-se que o recorrente 

encontra-se em uma situação financeira confortável e que lhe permite 

arcar com as custas processuais sem nenhuma dificuldade, já que é 

servidor público estadual. 2.[...]Declaração de hipossuficiência que se 

reveste de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada se 

houver nos autos prova inequívoca a convencer o juiz de que a parte 

requerente possui condições de arcar com as despesas processuais, o 

que se afigura na espécie. 3. Não trouxe o agravante documentos 

comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria o seu 

sustento. (AI 13203/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

24/04/2017, Publicado no DJE 10/05/2017).3.[...]A Constituição não exige 

que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o 

juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento (STF-2ª Turma, AI 

162.089-8-DF-AgRg, rel. Min. CARLOS VELLOSO, j. 12.12.95), 

notadamente quando existem elementos suficientes a formar a convicção 

do juiz. 4. Recurso desprovido .” (N.U 0003131-68.2017.8.11.0013, , 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 

28/11/2018) Destarte, INDEFIRO ex officio a concessão do benefício da 

justiça gratuita concedido ao autor e, de consequência, neste ponto, 

REVOGO a decisão id. 19075669. Pelo exposto, intime-se a parte autora 

na pessoa de seu advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovAR o recolhimento das custas de distribuição, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso X, 

do Código de Processo Civil. Nada postulado, certifique-se. Após, 

conclusos. Intimem-se. Sorriso-MT, 28 de abril de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001824-73.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001824-73.2020.8.11.0040. AUTOR: 

NATALINA DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Natalina de 

Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS, 

qualificados nos autos. Postula o benefício previdenciário de pensão por 

morte. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 

Decido. O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 

dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

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

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. Cite-se a 

parte requerida, com vistas dos autos, para, querendo, responder à 

presente demanda, no prazo legal, que será contado em dobro, na forma 

do art. 183 do Código de Processo Civil. Oficie-se à Agência local do INSS 

desta comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias o envio da 

documentação completa do requerimento administrativo formulado pela 

parte autora, bem como, informações a respeito do benefício pleiteado. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 28 de abril 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002345-18.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY NUNES BRAGA FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002345-18.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

SIRLEY NUNES BRAGA FRANCA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Antes de apreciar os pedidos iniciais da requerente, 

observo irregularidade sanável na peça inicial que impõe a respectiva 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, do CPC. 

Compulsando os autos, verifico que a autora não comprovou de forma 

satisfatória a sua residência nesta comarca, pois, ora aduz residir em 

Sorriso (conforme petição inicial e declaração de hipossuficiência de id. 

31386042), ora residir em Nova Bandeirantes - MT (conforme a 

procuração de id. 31385290 e o documento de indeferimento 

administrativo de id. 31386053). Logo, cabe à requerente emendar a inicial 

para comprovar de forma satisfatória o seu domicilio nesta comarca. 

Assim, intime-se a parte autora para que emende a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 28 de 

abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004984-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ARAUJO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004984-77.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 
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EDSON ARAUJO DE SOUZA REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS ETC, EDSON ARAÚJO DE SOUZA 

ajuizou a presente “DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO ATO DE 

EXONERAÇÃO E DANOS MORAIS” em face do Estado de Mato Grosso 

almejando a condenação do ente demandado a reintegrá-lo na corporação 

da Polícia Militar, com o recebimento de seus proventos mensais 

atualizados, bem como, indenização por danos morais. Alegou ter 

ingressado na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 30 de abril de 

1990. Asseverou que em 20 de fevereiro de 2003 foi aberto um 

procedimento administrativo de nº 411/IPM/P-1/7ºBPM para investigar 

supostos crimes cometidos pelo requerente. Narra que foi negado o direito 

ao contraditório e ampla defesa, pois a comissão somente lhe ouviu como 

testemunha. Neste interím, o Ministério Público ofereceu denúncia 

originando o processo criminal nº 2021-64.2005.811.0040, código 67234, 

que tramitou na 11ª Vara criminal de Cuiabá-MT, julgada extinta a 

punibilidade do autor, conforme certidão de trânsito em julgado data de 

02/08/2018. Consequentemente, a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso 

aplicou pena de exclusão da corporação, exclusão do requerente do 

quadro da polícia militar no dia 12/02/2007 conforme portaria de nº 

031/DARH-1 SEC./07 publicada no boletim interno de nº 3187 no dia 08 de 

março de 2007. Deste modo, requer a sua reintegração ao quadro da 

Polícia Militar, com o recebimento de seus proventos mensais atualizados, 

e indenização por danos morais. Instruiu a inicial com documentos. Em 

contestação o Estado de Mato Grosso suscita a preliminar de prescrição 

e, alternativamente, pede a improcedência dos pedidos formulados pelo 

autor (ref. 16700510). Réplica à ref. 18000796. É o necessário. Decido. 

Os autos apontam para a inequívoca configuração da prescrição da 

pretensão do autor. Isso porque o seu desligamento dos quadros da PMMT 

se consumou no ano de 2007, enquanto que a presente demanda foi 

ajuizada somente em 2018, portanto, decorridos 11 (onze) anos do seu 

desligamento. Em se tratando de militar, que possui regime próprio e 

diferenciado dos demais agentes públicos, a lei 6880/80 é clara ao 

estabelecer que o tempo deve ser computado no momento do fato gerador 

da pretensão, ou seja, do afastamento das atividades, nascendo daí a 

actio nata. Portanto, o termo a quo do prazo prescricional é contado a 

partir data do ato administrativo impugnado, no caso, a partir do seu 

desligamento da atividade, consumado no ano de 2007, surgiu para o 

demandante o direito subjetivo de postular sua reintegração ao cargo, haja 

vista o cômputo, naquela data, do lapso temporal necessário à obtenção 

do direito. Incontestável, portanto, a configuração da prescrição de fundo 

direito do autor. A propósito: APELAÇÃO — PRETENSÃO À DECLARAÇÃO 

DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO NO CARGO — 

AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA — NÃO CONFIGURAÇÃO — PRAZO 

DE PRESCRIÇÃO — APLICAÇÃO — LICENCIAMENTO DO SERVIÇO 

MILITAR EM 3 DE JANEIRO DE 2003 — INICIAL DISTRIBUÍDA 16 DE MARÇO 

DE 2012 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS PREVISTO NO ARTIGO 1º DO 

DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — INOBSERVÂNCIA — 

PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO. Pretensão à 

reintegração no serviço público, com fundamento em alegada nulidade de 

procedimento administrativo disciplinar, não é meramente declaratória, a 

afastar a incidência do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 

1932. Recurso não provido. (Ap 143461/2016, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 16/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018) (TJ-MT - APL: 

000853759201281100411434612016 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Data de Julgamento: 16/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/10/2018) ADMINISTRATIVO. 

MILITAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE 

LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Em se tratando de 

militar, que possui regime próprio e diferenciado dos demais agentes 

públicos, o marco inicial para a contagem do lustro prescricional deve ser 

computado do momento em que foi editado o ato administrativo do qual se 

pugna a anulação, nascendo daí a actio nata. 2. O curso prescricional 

consuma-se cinco anos a partir deste marco, ocorrendo a prescrição do 

próprio fundo de direito, uma vez que diz respeito a ato único de efeito 

concreto. 3. Ultrapassado o lustro e ausente comprovação de causa 

suspensiva ou interruptiva, caracterizada está a ocorrência do fenômeno 

e x t i n t i v o .  ( T R F - 4  -  A C :  5 0 0 0 5 9 8 8 9 2 0 1 6 4 0 4 7 1 0 2  R S 

5000598-89.2016.404.7102, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, 

Data de Julgamento: 02/08/2016, TERCEIRA TURMA) Ante do exposto, 

RECONHEÇO a prescrição da pretensão do autor, com fundamento no art. 

1º, do Decreto nº 20.910/32. Por corolário, julgo extinto o feito com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, com fundamento no art. 85, §2° do Código de Processo Civil, sem 

descuidar que se tratar de beneficiário da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central Arrecadação 

e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 28 de abril 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004441-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDISNEIA MIGUEL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo nº 1004441-40.2019.8.11.0040 Requerente: Vandisneia Miguel 

Pereira Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS ETC, Diante 

da impossibilidade de composição entre os litigantes, passo a sanear o 

feito nos moldes do art. 357, do CPC, com a apreciação das questões 

processuais pendentes, fixação dos pontos controvertidos, determinação 

acerca do ônus probandi e provas a serem produzidas. Diante da 

impossibilidade de composição entre os litigantes, passo a sanear o feito 

nos moldes do art. 357, do CPC, com a apreciação das questões 

processuais pendentes, fixação dos pontos controvertidos, determinação 

acerca do ônus probandi e provas a serem produzidas. Não há 

preliminares ou questões processuais suscitadas pelo requerido em 

contestação, razão pela qual passo a analisar o pedido de produção de 

prova pericial e outras providências. 1. Das provas Colhe-se dos autos 

que ambas as partes postularam pela produção de prova pericial a fim de 

constatar a incapacidade laborativa da parte autora, assim como 

formularam seus respectivos quesitos para a perícia judicial na peça de 

ingresso e na contestação. O pedido de produção de prova pericial deve 

ser acolhido. Na espécie, a realização de prova técnica é imprescindível 

para o deslinde da controvérsia e, para tanto, nomeio como perito o Drº 

Fábio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). 

Designo o dia 27 de agosto de 2020, às 15h20min para realização da 

perícia, a qual será realizada na sede do fórum desta comarca. Intime-se a 

parte autora para se apresentar à perícia na data designada, 

cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. Arbitro para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. Com a 

juntada do laudo pericial, vistas às partes para, querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo ainda seus 

assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus respectivos 

pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). 2. Ônus da 

prova A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na 

inicial e na contestação, atentando-se para o ônus da regra geral da prova 

previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC. 3. Pontos controvertidos Fixo 

como pontos controvertidos a comprovação da qualidade da autora como 

segurada da Previdência Social, bem como, sua incapacidade para o 

exercício das atividades antes desempenhadas, o que deverá ser 

analisado após a perícia médica judicial. Assim, ausentes demais pontos e 

questões processuais a serem sanadas, DECLARO SANEADO O FEITO. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso-MT, 28 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado 

pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. §1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se 
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sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000451-41.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000451-41.2019.8.11.0040 Requerente: Neuza Silva 

Nascimento Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS ETC, 

Diante da impossibilidade de composição entre os litigantes, passo a 

sanear o feito nos moldes do art. 357, do CPC, com a apreciação das 

questões processuais pendentes, fixação dos pontos controvertidos, 

determinação acerca do ônus probandi e provas a serem produzidas. 1. 

Da prescrição Em contestação (id. 21312153), o requerido suscitou os 

efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito em relação as 

parcelas vencidas nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à distribuição da 

demanda. A tese não prospera. Isso porque, entre a data do requerimento 

administrativo (16/08/2018) e o ajuizamento da presente demanda 

(28/01/2019) não restaram ultrapassados mais de 5 (cinco) anos a se 

verificar a aplicação do instituto da prescrição quinquenal sobre eventuais 

créditos em favor da autora, isso no caso de procedência ou parcial 

procedência do pedido inicial. Afasto, pois, a prejudicial de mérito. 2. Das 

provas Colhe-se dos autos que ambas as partes postularam pela 

produção de prova pericial a fim de constatar a incapacidade laborativa da 

parte autora, assim como formularam seus respectivos quesitos para a 

perícia judicial na peça de ingresso e na contestação. O pedido de 

produção de prova pericial deve ser acolhido. Na espécie, a realização de 

prova técnica é imprescindível para o deslinde da controvérsia e, para 

tanto, nomeio como perito o Drº Fábio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que 

deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu 

grau (artigo 466 do CPC). Designo o dia 27 de agosto de 2020, às 

15h00min para realização da perícia, a qual será realizada na sede do 

fórum desta comarca. Intime-se a parte autora para se apresentar para a 

perícia na data designada, cientificando-a que deverá portar todos os 

seus exames. Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de 

R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), o que faço com fulcro no 

parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento 

ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada 

de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da 

grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos 

há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. Com a juntada do laudo pericial, vistas às partes para, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo 

ainda seus assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus 

respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). 

1. Ônus da prova A atividade probatória deverá recair sobre os fatos 

alegados na inicial e na contestação, atentando-se para o ônus da regra 

geral da prova previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC. 2. Pontos 

controvertidos Fixo como pontos controvertidos a comprovação da 

qualidade da autora como segurada da Previdência Social, bem como, sua 

incapacidade para o exercício das atividades antes desempenhadas, o 

que deverá ser analisado após a perícia médica judicial. Assim, ausentes 

demais pontos e questões processuais a serem sanadas, DECLARO 

SANEADO O FEITO. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 28 de abril de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o 

laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes 

da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes serão intimadas 

para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000735-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FLORENCIO CORREIA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000735-49.2019.8.11.0040 Requerente: José Florêncio 

Correia Pinto Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS ETC, 

Diante da impossibilidade de composição entre os litigantes, passo a 

sanear o feito nos moldes do art. 357, do CPC, com a apreciação das 

questões processuais pendentes, fixação dos pontos controvertidos, 

determinação acerca do ônus probandi e provas a serem produzidas. 1. 

Da prescrição Em contestação (id. 21311330), o requerido suscitou os 

efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito em relação as 

parcelas vencidas nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à distribuição da 

demanda. A tese não prospera. Isso porque, entre a data do requerimento 

administrativo (28/08/2018) e o ajuizamento da presente demanda 

(07/02/2019) não restaram ultrapassados mais de 5 (cinco) anos a se 

verificar a aplicação do instituto da prescrição quinquenal sobre eventuais 

créditos em favor do autor, isso no caso de procedência ou parcial 

procedência do pedido inicial. Afasto, pois, a prejudicial de mérito. 2. Das 

provas Colhe-se dos autos que ambas as partes postularam pela 

produção de prova pericial a fim de constatar a incapacidade laborativa da 

parte autora, assim como formularam seus respectivos quesitos para a 

perícia judicial na peça de ingresso e na contestação. O pedido de 

produção de prova pericial deve ser acolhido. Na espécie, a realização de 

prova técnica é imprescindível para o deslinde da controvérsia e, para 

tanto, nomeio como perito o Drº Fábio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que 

deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu 

grau (artigo 466 do CPC). Designo o dia 27 de agosto de 2020, às 

15h10min para realização da perícia, a qual será realizada na sede do 

fórum desta comarca. Intime-se a parte autora para se apresentar para a 

perícia na data designada, cientificando-a que deverá portar todos os 

seus exames. Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de 

R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), o que faço com fulcro no 

parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento 

ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada 

de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da 

grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos 

há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. Com a juntada do laudo pericial, vistas às partes para, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo 

ainda seus assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus 

respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). 

1. Ônus da prova A atividade probatória deverá recair sobre os fatos 

alegados na inicial e na contestação, atentando-se para o ônus da regra 

geral da prova previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC. 2. Pontos 

controvertidos Fixo como pontos controvertidos a comprovação da 

qualidade do autor como segurado da Previdência Social, bem como, sua 

incapacidade para o exercício das atividades antes desempenhadas, o 

que deverá ser analisado após a perícia médica judicial. Assim, ausentes 

demais pontos e questões processuais a serem sanadas, DECLARO 

SANEADO O FEITO. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 28 de abril de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o 

laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes 

da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes serão intimadas 

para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002417-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DO LIVRAMENTO DA PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1002417-39.2019.8.11.0040 Requerente: Raimundo do 
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Livramento da Penha Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social 

VISTOS ETC, Diante da impossibilidade de composição entre os litigantes, 

passo a sanear o feito nos moldes do art. 357, do CPC, com a apreciação 

das questões processuais pendentes, fixação dos pontos controvertidos, 

determinação acerca do ônus probandi e provas a serem produzidas. Não 

há preliminares ou questões processuais suscitadas pelo requerido em 

contestação, razão pela qual passo a analisar o pedido de produção de 

prova oral e outras providências. 1. Das provas Colhe-se dos autos que a 

parte autora postulou pela produção de prova oral a fim de comprovar o 

período de atividade campesina narrada na inicial. O pedido de produção 

de prova oral deve ser acolhido. Na espécie, a produção de prova oral se 

revela imprescindível para o deslinde da controvérsia quanto à atividade 

rural do requerente e, para tanto, designo a realização de audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19 de agosto de 2020, às 13h30min. 

Intime-se o autor para comparecer à audiência na data e horário 

designado. Intimem-se as partes e seus respectivos advogados e 

Procuradores para, querendo, em até 15 (quinze) dias antes da audiência, 

apresentar o rol de testemunhas, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, 

com a observância dos arts. 450 e 455, do mesmo Estatuto Processual, 

sob pena de preclusão. 2. Ônus da prova A atividade probatória deverá 

recair sobre os fatos alegados na inicial e na contestação, atentando-se 

para o ônus da regra geral da prova previsto no art. 373, incisos I e II, do 

CPC. 3. Pontos controvertidos Fixo como pontos controvertidos a 

comprovação da qualidade do autor como segurado especial da 

Previdência Social na condição de rurícola durante o período postulado na 

peça de ingresso, bem como, a comprovação de todo o tempo contributivo 

necessário para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição, o que deverá ser analisado após o fim da instrução 

processual. Assim, ausentes demais pontos e questões processuais a 

serem sanadas, DECLARO SANEADO O FEITO. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 28 de 

abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001443-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVA SGARBI MACULAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo nº 1001443-02.2019.811.0010 VISTOS 

ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por EVA SGARBI 

MACULAN em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. 

A parte autora postulou a desistência da ação (ref. 27292203). É o 

relatório. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora pleiteou a desistência da ação. Assim sendo, o pedido da 

autora deve ser deferido, com fundamento no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, que preconiza: “o juiz não resolverá o mérito 

quando: inciso VIII – homologar a desistência da ação”. Desnecessária a 

intimação do réu, tendo em vista que até o momento não foi formalizada a 

relação processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

por parte do requerente, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e honorários 

advocatícios. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à 

CAA para as providências necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 28 de abril de 2020. Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002524-49.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR MARINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002524-49.2020.8.11.0040. AUTOR: 

JOAO CESAR MARINHO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA 

VISTOS ETC, João César Marinho ajuíza a presente “Ação Previdenciária 

c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos qualificados nos autos, almejando liminarmente o 

restabelecimento do benefício auxílio-doença por acidente de trabalho. 

Alega que é filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para 

o trabalho em virtude de acidente ocorrido no mês de fevereiro de 2019, 

no exercício da função de servente de obras, quando veio a cair de mais 

de 05 (cinco) metros de altura, batendo cabeça, costas, joelho, pernas 

braços e mão no chão, passando a partir daí, a ser acometido de 

problemas graves de saúde. Narra que recebeu o benefício auxílio-doença 

administrativamente, contudo, o benefício foi indevidamente cessado ao 

argumento de “ausência de incapacidade laborativa”. Postula a gratuidade 

da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. I – Da 

gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil em seus 

artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

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

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Na espécie, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. II - Da tutela de urgência. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença por acidente de trabalho nesta fase de cognição sumária, 

ao argumento de ainda estar incapacitado para as atividades laborativas, 

bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de 

forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter liminar está 

amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos 

seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar um dos 

efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a constituição de 

pagamento de benefício previdenciáio em favor da parte requerente, o 

caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da tutela de 

urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à 

concessão da medida de urgência à ausência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral do 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 
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antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 27 de agosto de 2020, às 15h40min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, o que faço 

com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 28 

de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006333-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANTONIO KUNZLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000426-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FIGUEIROA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006786-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENICE RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007087-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDES MERES GIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006012-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007268-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDEMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005849-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDERLE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, que, querendo, impugnar a execução no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002029-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CAMILA LAUX (AUTOR(A))

GRAZIELA DERBLI DA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ELISIANE MARISE FUNGUETO (AUTOR(A))

CAROLINA PAULA NATIVIDADE DE MORAES (AUTOR(A))

CARLA DI DOMENICO MARTINS (AUTOR(A))

MILENE DAIANA ARNDT OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REU)

 

Processo n° 1002029-39.2019.811.0040 Requerentes: Bruna Camila Laux 

e Outras Requerido: Município de Sorriso/MT VISTOS ETC, Em tempo, 

chamo o feito à ordem. Compulsando atentamente os autos, concluo que a 

benesse da gratuidade da justiça concedida às autoras na decisão id. 

20194765 deve ser revista. Nesse sentido, o preâmbulo da inicial aponta a 

qualificação das autoras como sendo funcionárias públicas municipal no 

exercício da função de FISIOTERAPEUTAS, circunstância que, por si só, 

afasta a presunção de miserabilidade aduzida pelo postulante na peça de 

ingresso. Se isso não bastasse, os holerites das autoras revelam 

vencimentos mensais que ultrapassam R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), 

afastando, portanto, totalmente o estado de miserabilidade narrado na 

peça de ingresso. Aliás, vale observar que as autoras sequer acostaram 

aos autos suas respectivas declarações de hipossuficiência, o que, 

porém, diante da presunção relativa de veracidade do documento, somada 

as consideradas rendas informadas em seus holerites, não resultaria 

automaticamente na demonstração concreta da incapacidade financeira 

das postulantes a subsidiar a aduzida impossibilidade de arcar com as 

custas iniciais do processo. Destarte, os elementos colhidos dos autos 

revelam não se tratar de pessoas em estado de carência financeira a 

justificar a manutenção da concessão do benefício, cabendo, portando, a 

revogação de ofício da gratuidade da justiça anteriormente concedida em 

favor das autoras. Acerca do tema, a doutrina ensina que: "Pode o juiz 

denegar o benefício 'ex officio', independentemente da impugnação da 

parte contrária, se nos autos houver elementos suficientes para 

demonstrar a inexistência da situação de pobreza. Assim como há o 

interesse público em conceder o benefício a quem dele necessite, a fim de 

garantir o acesso de todos à Justiça, também há interesse público em não 

admitir que quem não seja pobre se utilize indevidamente do privilégio. Não 

pode o juiz, porém, negar a gratuidade sem que haja prova clara nesse 

sentido. O benefício só pode ser denegado de ofício se houver prova 

inequívoca de que o postulante não se ajusta ao perfil de beneficiário da 

gratuidade. Tal prova em contrário pode até mesmo decorrer das próprias 

afirmações da parte que requer o benefício." (cf. Augusto Tavares e Rosa 

Marcacini, Assistência Jurídica, Assistência Judiciária e Justiça Gratuita, 

Forense, 2003, p. 103, apud A. I. 541.797-4/6-00, da 9ª Câmara de Direito 

Privado deste Tribunal de Justiça). A propósito: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REVOGAÇÃO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - 

INEXISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E BASEADA EM EVIDÊNCIA 

QUE AFASTAM A HIPOSSUFICIÊNCIA - NÃO COLACIONAOU 

DECLARAÇÃO DE POBREZA - REQUISITO INDISPENSÁVEL - SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL - NÃO COMPROVAÇÃO QUE AS DESPESAS 

PESSOAIS QUE IMPOSSIBILITAM PAGAMENTO DAS CUSTAS E 

PROCESSSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a sentença que indeferiu a gratuidade 

da justiça quando não há nos autos comprovantes de despesas que 

demonstrassem que sua renda está completamente comprometida com o 

seu sustento e de sua família, pelo contrário, constata-se que o recorrente 

encontra-se em uma situação financeira confortável e que lhe permite 

arcar com as custas processuais sem nenhuma dificuldade, já que é 

servidor público estadual. 2.[...]Declaração de hipossuficiência que se 

reveste de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada se 

houver nos autos prova inequívoca a convencer o juiz de que a parte 

requerente possui condições de arcar com as despesas processuais, o 

que se afigura na espécie. 3. Não trouxe o agravante documentos 

comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria o seu 

sustento. (AI 13203/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

24/04/2017, Publicado no DJE 10/05/2017).3.[...]A Constituição não exige 

que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o 

juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento (STF-2ª Turma, AI 

162.089-8-DF-AgRg, rel. Min. CARLOS VELLOSO, j. 12.12.95), 

notadamente quando existem elementos suficientes a formar a convicção 

do juiz. 4. Recurso desprovido .” (N.U 0003131-68.2017.8.11.0013, , 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 

28/11/2018) Destarte, INDEFIRO ex officio a concessão do benefício da 

justiça gratuita concedido às autoras e, de consequência, neste ponto, 

REVOGO a decisão id. 20194765. Pelo exposto, intimem-se as 

requerentes na pessoa de seu advogado (a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovAR o recolhimento das custas de distribuição, sob 

pena de extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, 

inciso X, do Código de Processo Civil. Nada postulado, certifique-se. Após, 

conclusos. Intimem-se. Sorriso-MT, 29 de abril de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002494-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GARCIA AMARAL OAB - RS48059 (ADVOGADO(A))

HELIO DE SOUZA SILVEIRA OAB - RS65776 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EMBARGADO)

 

Processo nº. 1002494-82.2018.8.11.0040 Vistos ETC, Certifique-se a 

Senhora Gestora acerca do decurso de prazo por parte do embargado 

quanto à apresentação de resposta aos presentes embargos à execução. 

Considerado que ultrapassado o prazo postulado pelo embargado na 

petição id. 21866668, intimem-se as partes por meio de seus advogados e 

Procuradores para, no prazo de 10 (dez) dias, requererem o que de 

direito, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Sorriso/MT, 29 

de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1004703-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004703-24.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIETA OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

ajuizada por ANTONIETA OLIVEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de auxílio doença 

ou aposentadoria por aposentadoria por invalidez. Narra a parte autora 

que é portadora de Hanseníase CID10: A309 e que em razão de sequelas 

da doença está incapacitada para o labor, razão pela qual requer a 

procedência do pedido inicial. A inicial foi instruída com documentos. A 

tutela de urgência foi indeferida. Citada, a Autarquia apresentou 

contestação requerendo a improcedência do pedido inicial, ao argumento 

de que a parte autora não demonstrou a incapacidade para o labor. 

Determinada a realização de perícia, aportou-se aos autos o resultado 

pericial apontando que a autora não possui qualquer incapacidade laboral. 

É o relatório. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de 

benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria 

por invalidez, formulado por ANTONIETA OLIVEIRA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. Nesse passo, deve-se 

observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Além disso, vale 

lembrar que o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez e/ou do benefício de auxílio-doença é de 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 

8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; Portanto, 

verifica-se que para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a. 

Qualidade de segurado. b. Cumprimento do período de carência. c. 

Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). No caso da parte autora é 

dispensável a carência, uma vez que é portadora de hanseníase 

conforme o disposto no artigo 151 da Lei 8.213/91. Sobre o terceiro 

requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que afete a 

capacidade para o trabalho para identificar qual o benefício aplicável ao 

caso concreto, em função das características da enfermidade, ou seja, se 

cabível aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, 

ainda, levar em conta o grau de instrução da parte autora, a idade, bem 

como se a incapacidade para o trabalho a que estava habituada é 

permanente. Analisando o laudo pericial juntado aos autos (ID. 28325121 - 

Pág. 1/8), verifica-se que a parte autora de fato é portadora de 

hanseníase, inclusive, possui sequelas da doença, contudo, não há 

incapacidade laboral. A conclusão pericial foi no seguinte sentido: 

“CONCLUSÃO: com bases nos elementos, fatos expostos, analisados 

todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e 

realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e 

com embasamento técnico legal, concluiu-se que a parte autora possui 

sequela de hanseníase. Não há incapacidade laborativa por sequelas 

narradas na inicial (ID. 2 28325121 - Pág. 8), Assim, não merece guarida a 

pretensão da parte autora, conforme o entendimento jurisprudencial, 

vejamos: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL.HANSENÍANE. INCAPACIDADE NÃO 

DEMONSTRADA. SÚMULA Nº 77 TNU. REQUISITOS AUSENTES. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso 

interposto pela parte autora pleiteando reforma de sentença que julgou o 

seu pedido como improcedente. O laudo médico pericial atestou que a 

parte autora é acometida de Hanseníase não especificada (CID 10: A 

30.9), a qual não confere incapacidade ou redução para o desempenho de 

sua atividade laboral. 2. O laudo pericial foi elaborado a partir da avaliação 

clínica da pericianda, tomando por base a patologia indicada pela parte 

autora, tendo sido devidamente motivado, considerando os efeitos 

produzidos pela enfermidade sobre a aptidão laborativa da postulante. 3. 

Ausente qualquer contradição, lacuna ou impropriedade que torne o laudo 

pericial passível de nulidade. Em que pese a existência de documentação 

médica juntada pela parte autora que corrobora o pleito recursal, 

ressalta-se que a conclusão do laudo oficial, realizado de forma técnica e 

coerente, deve prevalecer sobre a interpretação isolada das partes 

acerca dos documentos por elas juntados, já que equidistante dos 

interesses em litígio. (TRF 1.ª Região, AC 5668/MG, e-DJF1 de 03/06/2008, 

p.1514 e TRF 1.ª Região, AC 16048/MG, e-DFF1 de 25/05/2010, p. 103). 4. 

Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, não há 

elementos hábeis nos presentes autos que possibilitem entendimento em 

sentido diverso ao proferido pelo juízo a quo. Ademais, no que diz respeito 

à profissão e suas demais condições particulares, ressalta-se que o o 

julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais 

quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua 

atividade habitual (Súmula nº 77/TNU). 5. No momento, não há um grau de 

limitação a ser considerado como fator incapacitante ao labor. Nada 

impede que, no futuro, se houver agravamento de seu estado físico, seja 

novamente apreciada no âmbito administrativo e, eventualmente, acolhida 

à pretensão ora deduzida. 6. Sentença mantida. Recurso desprovido. 7. 

Sem custas. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de 

contrarrazões. (AGREXT 0003137-34.2015.4.01.3901, JOSÉ AIRTON DE 

AGUIAR PORTELA, TRF1 - SEGUNDA TURMA RECURSAL - PA/AP, Diário 

Eletrônico Publicação 31/01/2018.) PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONCESSÃO. LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE NÃO ATESTOU A 

INCAPACIDADE LABORAL. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA 

OFICIAL. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM 

A CONCLUSÃO. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO SATISFEITOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1. Pedido inicial: Trata-se de ação em que IRENE 

OLIVEIRA BRITO requer a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença com conversão para o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez (NB 619.066.246-7, DER 22/06/2017), cuja 

pretensão foi cessada indeferida na via administrativa do INSS, sob o 

fundamento de "parecer contrário da perícia médica". 2. A parte autora 

interpõe Recurso Inominado em face de sentença que julgou improcedente 

o pedido, não reconhecendo o direito à concessão do benefício 

previdenciário auxílio-doença. A decisão teve por base o laudo médico 

oficial, que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral. A 

Recorrente argumenta, em suas razões recursais, pela existência de 

incapacidade laboral e a imprescindibilidade de realização da perícia oficial 

por médico especialista para possível avaliação da condição clínica da 

parte autora. Ademais, aponta as suas condições pessoais e sociais. 

Assim, requer que o recurso e provido, a fim de haja a reforma da 

sentença proferida pelo Juízo a quo, condenando-se o INSS a conceder o 

benefício em tela. Subsidiariamente, pretende que a r. sentença seja 

anulada, para que seja realizada nova perícia médica oficial, desta vez, 

com médico especialista em Ortopedia. 3. Contrarrazões foram 

apresentadas (fls. 33-34). 4. Fundamentação Legal: Os requisitos 

indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei 8.213/91 

(arts. 42 e/ou 59) são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 

contribuições mensais, quando for o caso - 12 (doze) contribuições; c) a 

incapacidade por mais de quinze dias consecutivos, parcial ou total e 
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temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por 

invalidez) para a atividade laboral. 5. Caso concreto: 5.1. In casu, a 

controvérsia gira em torno da existência de incapacidade laboral da 

Recorrente. Necessária, portanto, a análise do laudo médico oficial 

produzido em juízo para referida finalidade. 5.2. O laudo médico oficial (fls. 

20-21), realizado em 17/12/2017, constatou que a postulante é portadora 

de "espondilose não especificada e dor articular" (CID: M47.9 + M25.5). 

Entretanto, o Expert concluiu que esta condição clínica não incapacita a 

demandante para o exercício de suas atividades laborais e habituais. 

Ainda, referentemente ao laudo judicial, o perito judicial destacou que 

"pericianda orientada no tempo e no espaço, movimentos ativos e 

passivos de membros sem limitações. Teste de lasegue negativo. 

Pericianda se encotnra apta para exercer sua atividade laboral". 5.3. É 

perfeitamente possível extrair-se do laudo pericial a análise acerca da 

existência ou inexistência da incapacidade laboral, pois é conclusivo e 

reúne elementos suficientes para firmar o livre convencimento do juiz. 

Anote-se a confiabilidade e validade trabalho técnico, pois o perito 

designado pelo Juízo ocupa posição de imparcialidade entre as partes. 

5.4. Cumpre salientar, por oportuno, que o simples descontentamento da 

parte autora com as conclusões do Expert judicial não é motivo para a 

desconsideração do laudo, uma vez que este não contém impropriedades 

que o invalide, assim, o laudo encontra-se em conformidade aos 

parâmetros legais. Ademais, cabe asseverar que o perito designado pelo 

Juízo tem capacidade técnica ampla para verificar o estado de saúde da 

Recorrente e examinar a existência de doença incapacitante para o 

exercício de atividades laborais ou habituais. Assim, desnecessária a 

realização de novo laudo por médico especialista, in verbis: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

ARTS. 42, 59, 25 E 26 DA LEI N.º 8.213/91. INCAPACIDADE LABORAL 

NÃO CONSTATADA. MÉDICO ESPECIALISTA. DESNECESSIDADE. I - 

Submetida a parte autora a perícia médica judicial, que concluiu pela 

ausência de incapacidade laboral, improcedemos pedidos de concessão 

de auxílio doença ou de aposentadoria por invalidez. II - A realização da 

perícia médica por perito que não possui especialidade coincidente coma 

patologia não possui o condão de desqualificar tal prova, pois sua 

graduação em Medicina lhe confere a capacidade necessária para avaliar 

a situação clínica do segurado. III - Apelação desprovida. ACÓRDÃO: 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 

decide a Egrégia Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 

por unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar 

provimento ao apelo da parte autora, nos termos do relatório e voto que 

ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (TRF-3 - 00070 AC Nº 

0002535-52.2015.4.03.6111/SP / Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID 

DANTAS, Data de Julgamento: 27/06/2016,pg. 702 do Caderno Judicial de 

11/07/2016).5.5. O benefício previdenciário auxílio-doença destina-se aos 

segurados que, além de se encontrarem acometidos por enfermidade, o 

diagnóstico deve incapacitar o postulante de modo parcial ou total, e, 

temporariamente. No caso da aposentadoria por invalidez, o diagnóstico 

deve acometer o demandante de tal forma que ele não possa realizar 

nenhuma atividade laboral ou habitual permanentemente, assim, 

prejudicada a reabilitação/readaptação em atividade profissional diversa. 

5.6. Não raramente, o segurado detém algum tipo de doença ou/e lesão, 

mas esta não gera impossibilidade para o exercício normal de suas 

atividades laborais ou habituais. Frisa-se que o Expert é graduado em 

Medicina, ostentando amplo conhecimento técnico para verificar acerca da 

existência dos mais variados diagnósticos que poderiam acometer a 

Autora. Nada obstante, as enfermidades diagnosticadas no laudo judicial 

não tem condão de incapacitar a demandante. 5.7. Sobre os documentos 

carreados, não possuem força suficiente a afastar tal conclusão, eis que 

datam de período anterior à realização da perícia médica oficial, não 

havendo outros ou mais recentes meios de prova aptos a embasar o 

pedido da parte autora. 5.8. Destarte, ao não ter sido constatada a 

incapacidade laboral, não estão preenchidos os requisitos legais para a 

concessão do benefício previdenciário auxílio-doença. Ademais, a Súmula 

nº 77, da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais, estabelece: "O julgador não é obrigado a analisar as condições 

pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente 

para a sua atividade habitual." 6. Conclusão: Ante o exposto, a sentença 

proferida pelo Juízo a quo deve ser mantida por seus próprios 

fundamentos. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Honorários 

advocatícios arbitrados em R$ 200,00 (duzentos reais). Condenação 

suspensa, ante a justiça gratuita. (AGREXT 0006144-81.2017.4.01.3701, 

RUBEM LIMA DE PAULA FILHO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA RECURSAL - MA, 

Diário Eletrônico Publicação 12/09/2018.) Por fim, considerando que a 

perícia restou conclusiva no sentido de que a parte autora não apresenta 

limitações funcionais e incapacidade laborativa, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido e, por consequência, DECLARO EXTINTO de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do 

requerido que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no §8° do 

art. 85, do Código de Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade 

da verba ante a gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos do 

artigo 98, §3º, do CPC. Sem remessa necessária em razão do artigo 496, § 

3º, I do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. 

Data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em 

regime de colaboração
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Processo Número: 1007053-48.2019.8.11.0040
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AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007053-48.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIO MARCOS DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário ajuizada por MARIO MARCOS DE SOUZA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

concessão de auxílio doença ou aposentadoria por aposentadoria por 

invalidez. Narra a parte autora que possui 55 anos, exerce a função de 

motorista e foi diagnosticado com depressão, Diabetes Melitus tipo II, 

insuficiência coronária e HANSENÍASE , e tais doenças a torna totalmente 

incapacitada para desenvolver atividades laborativas para manutenção do 

seu sustento e de sua família. Informa ainda, que em razão das doenças, 

obteve sucesso no recebimento do auxílio doença, contudo, o benefício foi 

cessado em 28/05/2019 de forma indevida, razão pela qual requer a 

procedência do pedido. A inicial foi instruída com documentos. A tutela de 

urgência não foi deferida; Citada, a Autarquia não apresentou 

contestação. Determinada a realização de perícia, aportou-se aos autos o 

resultado pericial apontando pela incapacidade total e temporária da parte 

autora para exercer atividade laboral, havendo a sugestão de que a 

incapacidade perduraria pelo prazo de 06 meses. A parte autora 

apresentou impugnação ao laudo pericial, argumentando em suma, que a 

conclusão pericial é totalmente alheia as demais provas dos autos, 

requerendo o reconhecimento da incapacidade total e permanente da 

parte autora. Aportou-se aos autos proposta de acordo formulada pela 

Autarquia, no entanto, a proposta foi rejeitada pelo autor. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, considerando que mesmo citada a Autarquia não 

apresentou contestação, DECRETO a sua revelia a teor do que dispõe o 

artigo 344 do Código de Processo Civil. No entanto, considerando que a 

demanda versa sobre direitos indisponíveis, deixo de aplicar os seus 

efeitos conforme orienta o artigo 345, inciso II do CPC. Cuida-se de pedido 

de Concessão de benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por MARIO MARCOS DE 

SOUZA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. 

Nesse passo, deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida 

lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

§1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. §2º. A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 
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salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Além disso, vale lembrar que o período de carência exigido para a 

concessão de aposentadoria por invalidez e/ou do benefício de 

auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 

25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; Portanto, verifica-se que para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: a. Qualidade de segurado. b. Cumprimento do período de carência. 

c. Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). In casu, a demonstração 

de segurado e a carência mínima para a concessão dos benefícios 

postulados na inicial foi devidamente cumprido, conforme documento de ID. 

24775455 - Pág. 2 que demonstra que o autor teve o auxílio doença 

cessado em 28/05/2019. Além disso, verifica-se pelos atestados médicos 

juntados aos autos que o autor foi diagnosticado com hanseníase, sendo 

dispensável a sua carência a teor do que dispõe o artigo 151 da Lei 

8.213/91. Sobre o terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou 

não de doença que afete a capacidade para o trabalho para identificar 

qual o benefício aplicável ao caso concreto, em função das 

características da enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por 

invalidez ou de auxílio-doença. É de suma importância, ainda, levar em 

conta o grau de instrução da parte autora, a idade, bem como se há 

incapacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Analisando o 

laudo pericial juntado aos autos (ID. 28306921 - Pág. 1/8), verifica-se que 

a parte autora encontra-se incapacitada de forma total e temporária. A 

conclusão pericial foi no seguinte sentido: “o autor apresenta diagnóstico 

de diabetes melittus insulino-dependente, hipertensão arterial, angioplastia 

prévia, insuficiência coronária, sequelas de hanseníase e depressão. Há 

incapacidade total e temporária pelo prazo de 6 meses. Deverá se 

submeter a nova perícia após esse período e apresentar exames 

complementares” (ID. 28306921 - Pág. 8). Além disso, a perita judicial 

nomeada respondeu os quesitos formulados pelas partes (ID. 28306921 - 

Pág. 1/7). Embora o laudo pericial aponte que a incapacidade do autor é 

temporária, infere-se que a Sra. Perita informa que as doenças não 

possuem cura e tampouco reabilitação e que o autor é portador de 

sequelas de hanseníane como dor nas pernas e dormência. Além disso, a 

perita afirmou que a incapacidade que acomete o autor o prejudica para 

exercer sua atividade habitual (Quesito n. 5.5.2, ID. 28306921 - Pág. 6), e 

que a medicação utilizada para o tratamento produz efeito sedativo e 

sonolência (Quesito n. 5.5.8, ID. 28306921 - Pág. 6). Extrai-se, ainda, que 

as doenças se encontram em fase evolutiva e o tratamento é por tempo 

indeterminado. Além do laudo pericial realizado por perito judicial nomeado, 

infere-se que o processo foi instruído com vasta documentação probatória 

que demonstram de forma inequívoca a incapacidade total e definitiva da 

parte autora para exercer a sua atividade habitual, qual seja, motorista. O 

cerne da questão consiste na possibilidade ou não de reinserção do autor 

no mercado de trabalho, levando em consideração a incapacidade laboral, 

já amplamente demonstrada nos autos, somados aos seus predicados 

pessoais, como idade e grau de instrução. No caso, verifica-se que a 

parte autora possui 55 anos de idade , durante todo o tempo que 

contribuiu para o INSS exerceu a função de motorista e estudou até a 4ª 

série do ensino fundamental. Assim, considerando os predicados 

pessoais do autor (idade e grau de instrução), a atividade habitualmente 

exercida (motorista), e levando em consideração que o tratamento para as 

doenças que lhe acomete é por prazo indeterminado, inclusive, os 

medicamentos utilizados para o tratamento causam efeito sedativo e 

sonolência. Além disso, o autor possui sequela como dormência nas 

penas em razão da doença de hanseníase, portanto, é evidente que o 

autor possui capacidade total e permanente para exercer sua atividade 

habitual, sendo pouco crível a sua reinserção no mercado de trabalho. 

Frisa-se, inclusive, que a reinserção do autor no mercado de trabalho 

levando em consideração as observações acima, se mostra 

extremamente perigosa tanto para o autor como para terceiros. Assim, 

considerando que o autor é portador de diversas enfermidades que não 

possuem cura, a exemplo de insuficiência coronária e hanseníase com 

sequelas consideráveis, sua reabilitação ao mercado de trabalho em 

decorrência das enfermidades narradas é PRATICAMENTE REMOTA, 

impossibilitado, portanto, de manter as mesmas atividades anteriormente 

exercidas. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO. 

DESNECESSIDADE. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. LAUDO 

PERICIAL. HANSENÍASE. QUALIDADE DE SEGURADO. ISENÇÃO DE 

CARÊNCIA. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA 

DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA 

ANTECIPADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 1. (...) O perito 

oficial informa que o autor é portador de hipertensão arterial e de seqüelas 

de hanseníase. Em que pese o laudo pericial não mencionar que tal 

enfermidade provoca segregação social, a experiência demonstra que há 

remota, ou quase, nenhuma possibilidade de absorção, pelo mercado de 

trabalho de pessoas em tais condições, o que impõe a concessão do 

benefício pleiteado. 6. Direito à aposentadoria por invalidez desde a data 

da cessação do benefício, anteriormente concedido, ressalvada a 

prescrição qüinqüenal. 7. Honorários advocatícios fixados no percentual 

de 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até o julgamento 

da apelação (Súmula n. 111 do STJ). 8. Juros e correção monetária nos 

termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 9. Nas causas ajuizadas 

perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (art. 109, § 

3º, CF/1988), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual 

específica prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, 

Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas 

perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 

4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96. 10. Implantação imediata do benefício, no 

prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273), com comunicação imediata à 

autarquia previdenciária. 11. Apelação da parte autora a que se dá parcial 

p r o v i m e n t o . ”  ( T R F - 1  -  A C :  5 7 1 7 2 2 0 1 1 4 0 1 3 6 0 4  M T 

0000571-72.2011.4.01.3604, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 07/08/2013, PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF1 p.95 de 09/12/2013) PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. VINCULAÇÃO AO LAUDO. 

INOCORRÊNCIA. PROVA INDICIÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. 1. O juízo não está adstrito às conclusões do laudo 

médico pericial, nos termos do artigo 479 do NCPC ( O juiz apreciará a 

prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na 

sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de 

considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado 

pelo perito), podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do 

perito em razão dos demais elementos probatórios coligido aos autos. 2. 

Ainda que o caderno processual não contenha elementos probatórios 

conclusivos com relação à incapacidade do segurado, caso não se possa 

chegar a uma prova absolutamente conclusiva, consistente, robusta, é 

adequado que se busque socorro na prova indiciária e nas evidências. 3. 

Em que pese o laudo pericial realizado ter concluído pela redução parcial 

da capacidade laboral do autor, considerando que ele já conta com 59 

anos de idade, possui baixo grau de instrução (ensino fundamental 

completo), exerce atividades desgastantes (mecânico de manutenção de 

máquinas) e está incapacitado para o labor por um longo período, sem 

apresentar melhora, não vejo como possa recuperar-se, de modo que 

consiga voltar a exercer as atividades habituais - sabidamente 

desgastantes - e, de outro lado, devido às suas condições pessoais, não 

vislumbro chances concretas de reabilitação profissional. Assim, entendo 

que a parte autora faz jus à concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez. 4. Apelação da parte autora provida. (TRF4, AC 

5022144-74.2018.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, 

Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 20/02/2020) 

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO EM CASO 

DE RECURSO DA FAZENDA. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. 1. Conforme a regra da singularidade recursal estabelecida 

pela nova Lei Adjetiva Civil (art. 496, § 1º), tendo sido interposta apelação 

pela Autarquia Previdenciária, a hipótese que se apresenta é de não 

cabimento da remessa necessária. 2. Tratando-se de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, 

por meio da prova pericial. 3. Considerando as conclusões extraídas da 

análise do conjunto probatório no sentido de que a parte autora está 

definitivamente incapacitada para o exercício de suas atividades 
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laborativas habituais e ponderando, também, acerca de suas condições 

pessoais - especialmente tendo em vista conta 65 anos de idade, possui 

baixa escolaridade e qualificação profissional restrita -, mostra-se inviável 

a sua reabilitação, razão pela qual é devido o benefício de aposentadoria 

por invalidez. 4. Tendo o conjunto probatório apontado a existência da 

incapacidade laboral desde a época do cancelamento administrativo, o 

benefício é devido desde então. 5. A atualização monetária das parcelas 

vencidas deve observar o INPC no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, 

conforme deliberação do STJ no julgamento do Tema 905 (REsp nº 

1.495.146 - MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DE 02-03-2018), o qual 

resta inalterado após a conclusão do julgamento, pelo Plenário do STF, em 

03-10-2019, de todos os EDs opostos ao RE 870.947 (Tema 810 da 

repercussão geral), pois rejeitada a modulação dos efeitos da decisão de 

mérito. (TRF4, AC 5010330-31.2019.4.04.9999, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DE SC, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 

11/03/2020) Ademais, segundo o laudo pericial o autor encontra-se 

incapacitado para o labor desde a cessação do auxílio doença. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS ao pagamento de aposentadoria por invalidez em favor de 

MARIO MARCOS DE SOUZA, no valor do salário-benefício de acordo com 

os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do 13º 

salário, a contar da cessação do auxílio doença 28/05/2019. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Quanto às prestações vencidas a contar da cessação do auxílio doença, 

28.05.2019, OBSERVADO EVENTUAIS PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR 

FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão devidos correção monetária pelo 

índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros 

de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os 

preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997. ANTECIPO a tutela para determinar ao INSS que implante em 

favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício de 

aposentadoria por invalidez, em valor a ser calculado pela Autarquia, uma 

vez que presentes a probabilidade do direito alegado nos fundamentos 

desta sentença e o perigo da demora na natureza alimentar do benefício 

pleiteado Diante do princípio da causalidade, CONDENO a Autarquia ré nos 

honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas 

vencidas (Súmula 111 do STJ) até a implantação do benefício, nos termos 

do art.85, § 2º do Código de Processo Civil. ISENTO a parte demandada do 

pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles 

valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do 

inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. 

Sem remessa necessária em razão do artigo 496, § 3º, I do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em regime de colaboração Nome: 

Mario Marcos de Souza CPF: 299.164.611 -04 Data de Nascimento: 

14.08.1965 Nome da mãe: Alzira Bial de Souza Endereço da segurada: 

Rua Rio Azul, q 19, casa 15, bairro Nova Aliança, Município de Sorriso - 

MT Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez. Renda mensal: a ser 

calculado pelo INSS de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91 

Data do início do Benefício – DIB: 28.05.2019

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003467-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERREIRA BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003467-37.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

WILSON FERREIRA BUENO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Wilson Ferreira Bueno ajuizou a presente ação 

previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

almejando a condenação da autarquia ré à concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença. Relatou ser segurado da 

Previdência Social e estar totalmente incapacitado para o trabalho em 

razão das seguintes moléstias: CID G58 (monoreupatia), M79 (transtorno 

de tecido mole), M19 (artrose), M54.4 (Lumbago com Ciática). Aduz que 

dada as doenças e incapacidade para o trabalho, em15/02/2017, postulou 

junto ao INSS o benefício auxílio doença nº 6175446554, cessado em 

08/05/2017, e que após pedido de prorrogação, foi concedido e 

novamente cessado em 30/11/2017, e que posterior pedido também foi 

negado, porém, que sua incapacidade para o trabalho permanece. Forte 

em tais fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a 

inicial com documentos. A decisão id. 13906343 deferiu a liminar para 

restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença pelo prazo 

de 09 (nove) meses. Em contestação, o requerido suscitou os efeitos da 

prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a 

improcedência dos pedidos, ao argumento da ausência de incapacidade 

do requerente, bem como, a necessidade de perícia médica judicial para o 

fim de atestar a incapacidade do segurado. Juntou documentos e 

apresentou quesitos. Réplica ao id. 15341976. A decisão id. 16395129 

afastou a prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, bem como, 

acolheu o pedido de produção de prova pericial e, para tanto, nomeou 

perito judicial. Laudo Pericial acostado no id. 17731179. O autor impugnou 

o Laudo Pericial. Por sua vez, o requerido quedou-se silente. É o 

necessário. Decido. Como relatado, postula a parte requerente o 

restabelecimento do benefício auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez, com fundamento nas disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe 

sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, 

deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 

42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, 

a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Assim, os requisitos 

para concessão da aposentadoria por invalidez à segurada são: 

incapacidade laborativa decorrente de doença comprovada pericialmente, 

insuscetibilidade de reabilitação e a impossibilidade do exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência e cumprimento da carência, 

quando exigida. Vale lembrar que o período de carência exigido para a 

concessão de aposentadoria por invalidez ou do benefício de 

auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 

25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; (...)” In casu, a carência mínima legal para a concessão dos 

benefícios postulados na inicial foi cumprida pelo segurado, conforme 

extrato do CNIS juntado aos autos. Igualmente, a própria autarquia já lhe 

havia concedido o benefício de auxílio-doença anteriormente, bem como, 

sequer foi fundamento para a negativa de concessão de restabelecimento 

do benefício na via administrativa. No tocante à incapacidade laborativa do 

segurado, a prova pericial não concluiu pela incapacidade total e definitiva 

do autor para o exercício de atividades que lhe garanta a própria 

subsistência, mas apenas e tão somente que em razão das enfermidades 

narradas na inicial estaria incapacitado total e permanente para a atividade 

que desempenha, qual seja, mecânico. Não obstante, sendo possível sua 

reabilitação para outra função. Ao exame físico, apontou a perita judicial: 

“O periciando encontra-se orientado no tempo e espaço, consciente, 

hidratado, eupneico, verbalizando, cooperativo, visão e audição 

preservada. Marcha claudicante. Ausculta pulmonar e cardíaca normal. PA 

200x100mmHg/ FC 81. Obeso. Lasegue positivo bilateral. Não apresentou 
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dificuldade ao subir na maca. Teve dor ao movimento de extensão da 

perna direita”. Aos quesitos do autor, respondeu a expert: 1. Conforme 

relatório Médico datado de 12/02/2018 da lavra do Ortopedista Dr Daniel 

Angelo Tartari – Ortopedista CRM 8158, o autor foi acometido por 

Lombalgia crônica que o incapacita para atividades diárias, necessitando 

de afastamento de suas atividades por período indeterminado. O perito 

confirma o diagnóstico ? Sim. 2. Há nos autos exame de ressonância 

magnética da coluna realizado em 14/02/2018, demonstrando que o autor 

possui Discopatia degenerativa, osteofitose, nódulo de schmorl, 

Retrolísteses, abaulamentos (com impressão que mantém contato com 

raízes) e artrose. O perito confirma tais fatos? Sim. 3. Há nos autos 

relatório Médico datado de 15/02/2017 da lavra do Ortopedista Dr Iomar M 

Gnoato – Ortopedista CRM 3445, o autor foi acometido por CID G58 

(monoreupatia), M79 (transtorno de tecido mole), M19 (artrose), M54.4 

(Lumbago com Ciática) Necessidade de repouso por tempo indeterminado 

.O perito confirma tais fatos ? Sim. 4. Há nos autos relatórios Médicos 

datado de 26/05/2017 da lavra do Ortopedista Dr Paulo R Marques Jr – 

Ortopedista CRM 7006, mencionando que o autor se encontrava em 

tratamento médico e não apresenta condições para o trabalho por tempo 

indeterminado (CID M54.1 Radiculopatia e M 54.5 – Dor lombar baixa .O 

perito confirma tais fatos ? Sim. 5. Há nos autos exame de Radiografia 

realizado em 18/11/2015, demonstrando que o autor possui Labiação 

Marginal dos corpos vertebrais (presença de osteófitos) e Redução de 

espaço discal. O perito confirma tais fatos? Sim. 6. Com base nos 

documentos médicos que constam nos autos e, levando-se em conta que 

a atividade que o autor sabe realizar necessita do vigor físico pois é 

mecânico, considerando ainda a realização de tratamento inexituosa, 

pode-se afirmar que ele está incapacitada para suas atividades habituais 

permanentemente ou temporariamente? Temporariamente. 7. Quais 

doenças apresenta o autor? Quais características de tais doenças? 

Radiculopatia, redução dos espaços discais, artrose, discopatia 

degenerativa. Dor em coluna lombar. 8. Pode-se afirmar que referidas 

doenças e ou seqüelas incapacitante é reversível? Explique. Não é 

reversível, são doenças crônicas, mas que tem controle dos sintomas se 

realizado o tratamento correto. 9. Dada à doença ou seqüela, quais os 

tratamentos indicados o autor? Qual a eficácia do tratamento? 

Medicamentoso, fisioterapia, alongamentos, perda de peso. Eficácia 

depende de cada organismo e se feito corretamente. 10. Pode-se afirmar 

que mesmo com a realização destes tratamentos (considerando que o 

autor possui 61 anos de idade) o autor ficaria impossibilitado de exercer 

algumas funções, principalmente daquelas que para sua realização 

necessite da estabilidade da coluna; movimentos repetitivos, etc? Qual o 

grau de redução? Explique. Autor possui 52 anos de idade. Sim fica 

impossibilitado. Grau moderado, tendo cuidado com posturas e 

movimentos. 11. Se positiva ou negativa a resposta anterior, quais os 

métodos utilizados para se chegar neste diagnóstico? Quais os exames 

empreendidos para a realização deste diagnóstico? Estes métodos e 

exames são capazes de diagnosticar todas as doenças e ou seqüelas 

contraídas pelo autor? Exames de imagem como tomografia, ressonância 

que o autor já possui. Aos quesitos da parte requerida, respondeu a 

expert: (...) 3) Diga o Sr. perito se a atividade declarada requer a 

realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, 

moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as 

tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade? RESPOSTA: sim, leve 

a intensa. Trabalho braçal intenso, tempo prolongado de pé, movimentos 

ativos e preservados, agachar e levantar. (...) 5) Diga o Sr. Perito qual o 

diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma patologia? Qual? 

Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem alguma 

incapacidade? RESPOSTA: Sim, artrose, radiculopatia. Está acometido da 

patologia e agravamento. 6) Caso a resposta ao quesito anterior seja 

afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido 

clinicamente ou existe alguma comprovação por exame completar? 

RESPOSTA: Clinicamente e exames 7) Diga o Sr. Perito, no caso de 

resposta afirmativa ao quesito anterior indicando existência de exame(s) 

complementar(es) qual(is) foi(foram) o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)? 

RESPOSTA: tomografia e ressonância onde diagnosticou as patologias. 8) 

no caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer clinicamente 

a data do início da incapacidade (dii), da enfermidade e de seu 

agravamento, se for o caso? caso positivo, quando e qual o critério 

utilizado? caso negativo, indique a provável data do início da incapacidade 

(dii), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir da realização 

do laudo pericial, especialmente se a data do início da enfermidade não 

coincide com a data do início da incapacidade. RESPOSTA: DII 18/11/2015. 

Através dos exames. 9) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa 

diga o Sr. Perito se a patologia declinada encontra -se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada( residual) ? RESPOSTA: Estabilizado 10) 

Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se o(a) 

Autor(a) encontra -se em uso de medicação especifica para o diagnóstico 

declinado? RESPOSTA: Sim. 11) Diga o Sr. Perito, considerando a 

profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta 

incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente 

exercia. RESPOSTA: Sim. Incapacitado para o trabalho. 12) No caso de 

incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a 

sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando 

-o(a) à incapacidade total ou parcial? RESPOSTA: Total. Para sua 

atividade. Limitações de esforço físico, peso, movimentos ativos e 

repetitivos. 13) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. 

Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) 

autor(a), levando -o(a) à incapacidade permanente ou temporária? 

RESPOSTA: Permanente. Para sua atividade. Limitações de trabalho braçal 

intenso e esforço físico. 14) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se 

a incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, doença 

profissional ou acidente do trabalho, no que se inclui acidentes ou 

quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem 

como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de 

serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para 

o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veículo de 

propriedade da parte autora. RESPOSTA: doença do trabalho 15) No caso 

de incapacidade “permanente e parcial ”, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso 

positivo, diga o Sr. Perito se, após a consolidação das lesões, restaram 

seqüelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho que o 

autor habitualmente exercia. RESPOSTA: Sim 16) No caso de incapacidade 

“temporária e parcial” e “temporária e total”, qual a data provável ou o 

prazo estimado e indicada para recuperação laborativa? RESPOSTA: 270 

dia 17) No caso de incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob 

o ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é 

possível a reabilitação para outra função? RESPOSTA: reabilitação para 

outra função. Em término, concluiu a Sra. Perita: “O periciando, Sr. Wilson 

Ferreira Bueno, com 52 anos de idade, é portador de diversas patologias 

como cervicalgia, lombalgia, artrose, discopatia degenerativa lombar 

difusa, com redução do espaço discal, radiculopatia. Devido sua atividade 

laboral teve que se afastar, iniciou tratamento medicamentoso e 

fisioterapia. Autor é obeso, necessita de perda de peso para controle da 

doença e melhora clínica. No momento, deve se ficar afastado de suas 

atividades laborais e receber auxilio doença. Após período de 270 dias 

passar por nova avaliação.” Desta feita, a perícia judicial concluiu que a 

parte autora se encontra incapacitada de forma total e temporária para as 

atividades laborativas, incapacidade que foi constatada pela perícia 

médica a partir de 18/11/2015, conforme resposta ao quesito n° 8 da 

autarquia ré, ou seja, no momento da cessação do auxílio na via 

administrativa (30/11/2017) ainda havia incapacidade para o trabalho. 

Anote-se que restou consignado que a incapacidade é permanente para a 

função exercida, de mecânico, contudo passível de reabilitação para outra 

função, sendo ainda registrado que o autor necessita de perda de peso 

para controle da doença e melhora clínica. Assim, ante a verificada 

incapacidade total e temporária do requerente para atividade laborativa 

que lhe garanta a própria subsistência, nos termos do art. 59 e seguintes 

da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o deferimento parcial 

do pedido inicial para conceder-lhe a concessão do benefício 

auxílio-doença a partir da cessação do primeiro benefício (BN 

617.544.655-4) na esfera administrativa em 30/11/2017, bem como, pelo 

prazo de 270 (duzentos e setenta dias) a contar da perícia médica 

(27/03/2019), conforme resposta ao quesito n° 16 e conclusão pericial, é 

medida que se impõe na espécie. Nesse diapasão: PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA A 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. 

Comprovada a incapacidade total e permanente para a atividade 

desenvolvida, pela mesma doença que deu origem ao benefício indeferido, 

e possível a reabilitação profissional, é devido o benefício de 
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a u x í l i o - d o e n ç a  d e s d e  o  i n d e f e r i m e n t o .  ( T R F 4 ,  A C 

0017144-86.2015.404.9999, Sexta Turma, Relatora Vânia Hack de 

Almeida, D.E. 01/03/2016). “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1. Havendo incapacidade 

laborativa total e temporária é devida a concessão do auxílio-doença até 

que a parte autora tenha se recuperado e possa retomar as suas 

atividades habituais, devendo o benefício ser convertido em aposentadoria 

por invalidez caso seja constatada a impossibilidade de reabilitação. 2. 

Uma vez que a autora está apenas temporariamente incapacitada para o 

exercício de suas atividades habituais, é incabível a concessão de 

aposentadoria por invalidez, que exige a existência de incapacidade 

definitiva para a concessão. 3. Sucumbente o INSS, deverá arcar com o 

pagamento dos honorários periciais, devendo ressarci-los à Justiça 

Federal. 4. A antecipação de tutela resta mantida, porquanto confirmados 

a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano ou de difícil 

reparação.” (TRF-4 - AC: 4507 RS 2009.71.99.004507-5, Relator: Revisor, 

Data de Julgamento: 28/10/2009, TURMA SUPLEMENTAR, Data de 

Publicação: D.E. 09/11/2009) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para conceder o 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, razão pela qual CONDENO o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento do referido 

benefício previdenciário em favor de Wilson Ferreira Bueno, no valor do 

salário-benefício nos termos do art. 61 da Lei n° 8.213/91, a contar da 

cessação do benefício na via administrativa, ou seja, 30/11/2017, pelo 

prazo de 270 (duzentos e setenta dias) dias a contar da perícia judicial, 

ocorrida em 27/03/2019. Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a contar da 

cessação administrativa do benefício (30/11/2017) até o prazo indicado no 

Laudo Médico de 270 (duzentos e setenta) dias a contar da perícia 

médica, realizada em 27/03/2019, OBSERVADO EVENTUAIS 

PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão 

devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do 

vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que 

alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do 

Código de Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo em vista o nítido caráter 

alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da EADJ 

– Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do autor para que implante o benefício ora concedido no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, tendo em vista 

que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 

1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao 

duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015. P. R. I. 

CUMPRA-SE. Data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002578-83.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ZENILDA DO CARMO SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS. ZENILDA DO CARMO SILVA ajuizou a presente ação 

previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

objetivando, em síntese, à concessão do beneficio de auxílio doença e/ou 

aposentadoria por invalidez. Para tanto, relatou ser filiada à Previdência 

Social, assim como estar incapacitada para o trabalho, pois diagnosticada 

em março/2017 como portadora de CID10: I052- Estenose Mitral Com 

Insuficiência; I060 - Estenose Aórtica Reumática; I070 – Estenose 

Tricúspide; I50 - Insuficiência Cardíaca; F32 - Episódios Depressivos; I081 

- Transtornos de Ambas as Valvas Mitral e Tricúspide. Narra que postulou 

em 31/01/2018 a concessão do benefício auxílio-doença, todavia, negado 

pela autarquia requerida, ao argumento de não cumprimento da carência 

exigida para o benefício. Asseverou, no entanto, que a incapacidade para 

o trabalho permanece, portanto, fazendo jus à concessão do benefício. 

Instruiu a inicial com documentos. A decisão id. 13511473 deferiu a liminar 

para implantação do benefício postulado pelo prazo de 09 (nove) meses. 

Em contestação, o requerido arguiu os efeitos da prescrição quinquenal 

como prejudicial de mérito. No mérito, pela improcedência dos pedidos ao 

fundamento da ausência de incapacidade laborativa da parte autora, bem 

como, a necessidade de realização de perícia médica judicial para o fim de 

atestar quanto a incapacidade aduzida na inicial. Juntou documentos e 

formulou quesitos. Decisão id. 17990588 afastou a prejudicial arguida pelo 

requerido e, de outro lado, acolheu o pedido de prova pericial, 

oportunidade em foi nomeado o perito judicial. Laudo Pericial acostado ao 

id. 21761757. A autora manifestou concordar com o laudo O requerido 

nada postulou. É o necessário. Decido. Não havendo preliminares ou 

outras questões processuais pendentes de análise, passo diretamente ao 

exame do mérito ad causam. Como relatado, postula a autora a concessão 

do benefício de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença, ao 

fundamento de sua pretensão nas disposições da Lei nº 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, 

deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 

42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, 

a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Vale lembrar que o 

período de carência exigido para a concessão de aposentadoria por 

invalidez e/ou do benefício de auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições 

mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 

25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; In casu, os documentos 

acostados aos autos revelam que a autora contribuiu durante o período 

legalmente exigido, nos termos do citado artigo, conforme se constata do 

CNIS de id 13370423. Quanto à incapacidade laborativa da autora, o laudo 

pericial realizado por médico nomeado pelo juízo consignou que a parte 

autora está INCAPACITADA PARCIAL E TEMPORARIAMENTE DE SUAS 

ATIVIDADES LABORATIVAS em decorrência das enfermidades narradas 

na inicial, impossibilitada, portanto, de manter as atividades antes 

exercidas. Quanto à incapacidade laborativa da autora, a prova pericial é 

conclusiva em afirmar a impossibilidade da segurada em retornar ao 

exercício da profissão que exercia, qual seja, doméstica, uma vez que 

para tanto se encontra limitada de forma definitiva, com alto grau de 

incapacidade, bem como que em razão do tratamento médico que a autora 

está recebendo, há diminuição na sua capacidade funcional para atividade 

laborativa. Aos quesitos do autor, respondeu a Sra. Perita: 01) O periciado 

apresenta alguma deficiência física, lesão e/ou perturbação funcional? 

Sim. 02) Se positiva a resposta ao quesito anterior, qual a denominação da 

mazela e o seu CID específico? CID10: I052 - ESTENOSE MITRAL COM 

INSUFICIÊNCIA;I060 - ESTENOSE AÓRTICA REUMÁTICA; I070 - ESTENOSE 

TRICÚSPIDE;I50 - INSUFICIÊNCIA CARDÍACA;F32 - EPISÓDIOS 

DEPRESSIVOS;I081 - TRANSTORNOS DE AMBAS AS VALVAS MITRAL E 
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TRICÚSPIDE. 03) Poderia a dita patologia e sequela ser averiguada por 

outro meio que não o médico - pericial? Sim. 04) O periciado vem 

recebendo ou deve receber algum tipo de tratamento médico? Se positiva 

a resposta, enumerá -los. Sim. 1) medicamentoso 2) cirúrgico 3) 

psicológico 4) acompanhamento cardiologista. 05) Esse tratamento pode 

causar diminuição na capacidade funcional do periciado ou algum outro 

efeito colateral? Se sim, quais os riscos para atividade laborativa? Sim. 

Sonolência, cefaleia, náuseas e vômitos, retardo no pensamento. 06) Em 

decorrência dessa deficiência, lesão e/ou perturbação funcional estaria o 

paciente inválido ou com alguma limitação para o labor? Limitação. 07) É 

esta invalidez, total ou parcial? No caso de limitação, qual o seu grau? 

Parcial. Parcial. Limitação de esforço físico e tempo prolongado de pé. 08) 

Ela é Temporária ou definitiva? Definitiva. 09) Para toda e qualquer 

profissão? E para a profissão anteriormente exercida? Para a profissão 

anterior. 10) Qual o grau dessa incapacidade? Alto 11 ) A mazela está 

consolidada e é irreversível? Sim. 12 ) Se passageira, esta incapacitação 

seria por quanto tempo? Qual o tempo estimado da incapacidade? Não é 

passageira. Curso crônico. Aos quesitos da parte ré, respondeu a Sra. 

Perita: (...) 5) Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta 

acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da 

patologia teve origem alguma incapacidade? RESPOSTA: Sim, Insuficiência 

cardíaca. Está acometido da patologia. 6) Caso a resposta ao quesito 

anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

completar? RESPOSTA: Clinicamente e exames 7) Diga o Sr. Perito, no 

caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando existência de 

exame(s) complementar(es) qual(is) foi(foram) o(s) resultado(s) do(s) 

mesmo(s)? RESPOSTA: ecocardiograma detectando a insuficiência da 

valva mitral, aórtica e tricúspide. 13) Diga o Sr. Perito, considerando a 

profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta 

incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente 

exercia. RESPOSTA: Sim. Incapacitado para atividade que anteriormente 

exercia. 12) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade 

é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais 

as limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) 

autor(a), levando -o(a) à incapacidade total ou parcial? RESPOSTA: Total. 

Para sua atividade. Limitações de esforço físico intenso, peso, tempo 

prolongado de pé, agachar e levantar. 13) Caso a resposta ao quesito 12 

seja afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu 

entender, é permanente ou temporária? Para a sua atividade ou para 

qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício 

da profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à incapacidade 

permanente ou temporária? RESPOSTA: Permanente. Para sua atividade. 

Limitações de trabalho braçal intenso e esforço físico, tempo em pé. (...) 

16) No caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, 

qual a data provável ou o prazo estimado e indicada para recuperação 

laborativa? RESPOSTA: 270 dias laborativa? 17) No caso de incapacidade 

“permanente e total”, ela se estende, sob o ponto de vista médico, para 

toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra 

função? RESPOSTA: Reabilitação para outra função. Em conclusão, 

apontou o expert: “O periciando, Sra. Zenilda do Carmo, com 39 anos de 

idade, é portadora de Insuficiência cardíaca, Estenose mitral, Estenose 

aórtica e tricúspide, transtornos da valva mitral, tricúspide e aórtica, 

quadro depressivo. A autora já passou por cirurgia cardíaca e faz uso de 

medicações continuas, refere cansaço aos pequenos esforços, mas não 

apresentou durante a perícia. Além disso, está em investigação com 

reumatologista com indícios de vasculite e/ou lúpus eritematoso sistêmico. 

Portanto, devido a patologia, idade e escolaridade, a autora está 

incapacitada parcial e temporariamente de suas atividades laborativas”. 

Desta feita, a perícia judicial concluiu que a parte autora se encontra 

incapacitada de forma parcial e temporária para as atividades laborativas, 

incapacidade que foi constatada pela perícia médica a partir de 03/2017, 

conforme respostas ao quesito n° 8, ou seja, no momento da pedido 

administrativo havia incapacidade para o trabalho. Assim, ante a verificada 

incapacidade parcial e temporária do requerente para atividade laborativa 

que lhe garanta a própria subsistência, nos termos do art. 59 e seguintes 

da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o deferimento parcial 

do pedido inicial para conceder-lhe a concessão do benefício 

auxílio-doença a partir do requerimento administrativo (31/01/2018), bem 

como, pelo prazo de 270 dias a contar da perícia médica (28/03/2019), 

conforme resposta ao quesito n° 16, é medida que se impõe na espécie. 

Nesse diapasão: “PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA COM POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA 

A ENSEJAR, APENAS, O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO 

INICIAL A PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DA LEI 11.960/2009. PRECEDENTES. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E PROVIMENTO PARCIAL DA 

APELAÇÃO DO INSS E DA REMESSA NECESSÁRIA. 1. (...) 2. Conforme 

diploma legal que disciplina a matéria, o auxílio-doença será devido ao 

segurado que, tendo cumprido a carência exigida, quando for o caso, 

estiver incapacitado para o seu trabalho habitual, sendo passível de 

recuperação e adaptação em outra atividade, mediante reabilitação 

profissional (artigos 15, 24/26, 59 e 62 da Lei 8.213/91). 3. (...) 10. 

Apelação do autor conhecida e desprovida. Remessa necessária e 

apelação do INSS conhecidas e parcialmente providas. (TRF-2 - REEX: 

200851040038576, Relator: Desembargador Federal ABEL GOMES, Data 

de Julgamento: 25/02/2014, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de 

Publicação: 18/03/2014)”. Destarte, de acordo com a perícia judicial, o 

benefício é devido à autora do requerimento administrativo até o prazo de 

270 dias a contar da perícia médica, ocorrida em 28/03/2019, tempo este 

apontado pela expert como suficiente para a recuperação do segurado, 

de maneira que, para efeito de pagamento do benefício pós-perícia judicial, 

o período resta ultrapassado. Ademais, a perícia judicial asseverou a 

possibilidade de sua reabilitação em outra atividade laboral, conforme 

resposta ao quesito n° 17 do Laudo Pericial. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para 

conceder o BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, razão pela qual CONDENO o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento do 

referido benefício previdenciário em favor de ZENILDA DO CARMO SILVA, 

no valor do salário-benefício nos termos do art. 61 da Lei n° 8.213/91, a 

contar do indeferimento administrativo, ou seja, 31/01/2018, pelo prazo de 

270 (duzentos e setenta) dias a contar da perícia judicial, ocorrida em 

28/03/2019. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a contar do indeferimento 

do benefício (31/01/2018) até o prazo de recuperação do segurado, 

conforme indicado no Laudo Médico de 270 dias a contar da perícia 

médica, realizada em 28/01/2019, OBSERVADO EVENTUAIS 

PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão 

devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do 

vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que 

alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do 

Código de Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo em vista o nítido caráter 

alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da EADJ 

– Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do autor para que implante o benefício ora concedido no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, tendo em vista 

que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 

1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao 

duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015. P. R. I. 

CUMPRA-SE. Data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 
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SORRISO SENTENÇA Processo: 1004324-83.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JORGE LIDIO OPENKOWSKI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário ajuizada por JORGE LIDIO OPENKOWSKI contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

concessão de auxílio doença ou aposentadoria por aposentadoria por 

invalidez. Narra a parte autora que foi diagnosticada com várias doenças, 

tais como ACUIDADE VISUAL SEM CORREÇÃO; EXOTROPIA EM OLHO 

DIREITO, TONOMETRIA EM AMBOS OS OLHOS; ATROFIA 

CORIORRETIANA (CID. H54; H50 E H35); o que causou a CEGUEIRA 

IRREVERSSÍVEL em seu olho direito. Informa, também, que encontra 

acometido por ESCOLIOSE LOMBAR A DIREITA E REDUÇÃO DO ESPAÇO 

DISCAL EM L4 -L5 e L5 -S1 (CID. M41 e M51), e tais doenças a torna 

totalmente incapacitada de desenvolver atividades laborativas para 

manutenção do seu sustento e de sua família. Informa, ainda, que em 

razão de sua incapacidade, passou a receber o auxílio doença em 2008, o 

qual foi prorrogado e então cessado em 15 de abril de 2018. A inicial foi 

instruída com documentos. A tutela de urgência foi deferida. Citada, a 

Autarquia apresentou contestação requerendo a improcedência do pedido 

inicial, ao argumento de que a parte autora não demonstrou a 

incapacidade para o labor. Determinada a realização de perícia, 

aportou-se aos autos o resultado pericial apontando a incapacidade total e 

definitiva da parte autora exercer atividade habitualmente exercida. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de benefício 

previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez, formulado por JORGE LIDIO OPENKOWSKI contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. Nesse passo, deve-se 

observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Além disso, vale 

lembrar que o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez e/ou do benefício de auxílio-doença é de 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 

8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; Portanto, 

verifica-se que para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a. 

Qualidade de segurado. b. Cumprimento do período de carência. c. 

Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). In casu, a demonstração 

de segurado e a carência mínima para a concessão dos benefícios 

postulados na inicial foi devidamente cumprido, conforme extrato CNIS que 

demonstra que o autor deixou de receber o benefício de auxílio doença em 

15.04.2018 (14450296 - Pág. 1). Sobre o terceiro requisito, deve-se 

considerar a existência ou não de doença que afete a capacidade para o 

trabalho para identificar qual o benefício aplicável ao caso concreto, em 

função das características da enfermidade, ou seja, se cabível 

aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, ainda, 

levar em conta o grau de instrução da parte autora, a idade, bem como se 

a incapacidade para o trabalho a que estava habituada é permanente. 

Analisando o laudo pericial juntado aos autos (ID. 20394633 - Pág. 1/6), 

verifica-se que a parte autora encontra-se incapacitada de forma total e 

definitiva para o labor. A conclusão pericial foi no seguinte sentido: 

“CONCLUSÃO O periciando, Sr. Jorge Lidio, com 52 anos de idade, 

exercia a função de motorista carreteiro, onde após um processo 

infeccioso dentário no início de 2018 acometeu o nervo da retina, 

evoluindo com perda acuidade parcial do olho esquerdo e perda total e 

irreversível em olho direito. Além disso, é hipertenso e apresenta escoliose 

lombar a direita com redução entre os espaços discais. Portanto, devido a 

patologia apresentada sendo irreversível, sua profissão, escolaridade e 

idade avançada, o autor encontra–se incapacitado definitivamente as 

atividades laborais.”. (ID. 20394633 - Pág. 1) Além disso, vejamos as 

respostas dos quesitos formulados pelas partes, in verbis: 1) O periciando 

é ou foi portador de doença ou lesão? Caso positivo qual o nome (CID)? 

RESPOSTA: Sim. Cegueira olho direito, perda parcial acuidade visual olho 

esquerdo, tonometria em ambos os olhos, escoliose lombar com redução 

entre os espaços discais. CID: H54 H50 H35 M41 M51 2) A doença ou 

lesão que acomete decorre de acidente do trabalho, é doença profissional 

ou doença do trabalho? RESPOSTA: Doença do trabalho 3) É possível 

estimar a data do início da doença ou da lesão? Se cessou, qual data? 

RESPOSTA: DII 07/05/2018. 4) Esta doença/lesão é incapacitante? Se 

positivo, é temporária ou permanente? É total ou parcial? RESPOSTA: Sim. 

Permanente e total. 5) É possível estimar a data do início da incapacidade, 

e da cessação da incapacidade (se for o caso)? RESPOSTA: DII 

07/05/2018. 6) Houve agravamento ou desdobramento da doença ou lesão 

ao longo do tempo? RESPOSTA: Sim 7) Em razão de sua enfermidade o 

periciandos necessita de cuidados médicos permanentemente, de 

enfermagem ou de terceiros? RESPOSTA: Sim 8) A incapacidade impede o 

periciando de praticar os atos da vida independente? RESPOSTA: Sim. 9) 

Descreva minuciosamente os limites da incapacidade, caso existente, 

levando em consideração as peculiaridades psico-sociais do periciando. 

RESPOSTA: Devido a perda da visão faz com que o periciando dependa 

de terceiros, o que faz que ele se sinta incapaz, fique depressivo, se 

isole. O mesmo não pode exercer a função de motorista por colocar em 

risco sua vida e das demais pessoas. 10) Considerando a idade, o grau 

de instrução, bem como do histórico laborativo do periciando, ele tem 

condições de retornar ao mercado trabalho? RESPOSTA: Não 11) Prestar 

outras informações que forem pertinentes. QUESITOS MÉDICOS PARA 

AUXÍLIO -ACIDENTE, AUXÍLIO -DOENÇA E APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ: 1) Qual o nome e a idade atual do(a) autor(a)? Qual o atual 

estado de saúde do(a) autor(a)? RESPOSTA: Jorge Lidio, 52 anos de 

idade. Portador de cegueira total olho direito e parcial em olho esquerdo, 

escoliose lombar. 2) Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)? A 

parte autora é empregada ou “autônoma”? RESPOSTA: Motorista 

carreteiro. Empregada 3) Diga o Sr. perito se a atividade declarada requer 

a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, 

moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as 

tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade? RESPOSTA: Sim. 

Leve a intensa. Esforço físico diário, pegar peso, tempo prolongado 

sentado, atenção e visão boa no transito. 4) Diga o Sr. Perito se a parte 

autora apresenta sinais sugestivos de que está trabalhando, tais como 

sinais de exposição solar intensa, calosidade nãos mãos, etc. RESPOSTA: 

Não. 5) Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta 

acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da 

patologia teve origem alguma incapacidade? RESPOSTA: Sim, perda total 

da visão olho direito e parcial no esquerdo, escoliose lombar. Está 

acometido da patologia e agravamento. 6) Caso a resposta ao quesito 

anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

completar? RESPOSTA: Clinicamente e exames. 7) Diga o Sr. Perito, no 

caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando existência de 

exame(s) complementar(es) qual(is) foi(foram) o(s) resultado(s) do(s) 

mesmo(s)? RESPOSTA: Biomicroscopia: exotropia em olho direito 

Tonometria: 14mmhg em ambos os olhos Fundo de olho: palidez total de 

papila, atrofia coriorretiniana. Cegueira irreversível em OD. 8) No caso de 

incapacidade, há possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data do 

Início da Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE 

FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso 

negativo, indique a provável Data do Início da Incapacidade (DII), ou se 

apenas é possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo 

pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO 

COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. RESPOSTA: DII 

07/05/2018. Clínica e exames. 9) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja 

afirmativa diga o Sr. Perito se a patologia declinada encontra -se em fase 

evolutiva (descompensada) ou estabilizada( residual) ? RESPOSTA: 

Evolutiva 10) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. 

Perito se o(a) Autor(a) encontra -se em uso de medicação especifica para 
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o diagnóstico declinado? RESPOSTA: Sim. 11) Diga o Sr. Perito, 

considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se 

apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que 

anteriormente exercia. RESPOSTA: Sim. Incapacitado para o trabalho. 12) 

No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) 

autor(a), levando -o(a) à incapacidade total ou parcial? RESPOSTA: Total. 

Para qualquer atividade. Limitações de dirigir, exija atenção e visão 

preservada, tempo prolongado sentado, esforço fisico. 13) Caso a 

resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade 

laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Para a sua 

atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia 

impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à 

incapacidade permanente ou temporária? RESPOSTA: Permanente. Para 

qualquer atividade. Limitações de esforço físico, atividades que exige uma 

atenção maior e visão preservada. 14) No caso de incapacidade, diga o 

Sr. Perito se a incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, 

doença profissional ou acidente do trabalho, no que se inclui acidentes ou 

quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem 

como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de 

serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para 

o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veículo de 

propriedade da parte autora. RESPOSTA: doença do trabalho. 15) No caso 

de incapacidade “permanente e parcial ”, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso 

positivo, diga o Sr. Perito se, após a consolidação das lesões, restaram 

seqüelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho que o 

autor habitualmente exercia. RESPOSTA: sim, sequelas de perda de visão 

16) No caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, 

qual a data provável ou o prazo estimado e indicada para recuperação 

laborativa? RESPOSTA: Definitivo 17) No caso de incapacidade 

“permanente e total”, ela se estende, sob o ponto de vista médico, para 

toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra 

função? RESPOSTA: para toda e qualquer atividade laboral 18) Diga o Sr. 

Perito se a parte autora é portadora de alguma das seguintes 

enfermidades: a) tuberculose ativa; b) hanseníase; c) alienação mental; d) 

neoplasia maligna; e) cegueira; f) paralisia irreversível e incapacitante; g) 

cardiopatia grave; doença de Parkinson; h) espondiloartrose anquilosante; 

i) nefropatia grave; j) estado avançado da doença de Paget (osteíte 

deformante); k) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida -AIDS; l) 

contaminação por radiação com base em conclusão da medicina 

especializada; m) hepatopatia grave. RESPOSTA: Sim. Infere-se do laudo 

pericial que o autor foi diagnosticado com acuidade visual sem correção 

após um processo infeccioso dentário acometendo o nervo óptico, 

levando a cegueira total em olho direito, diminuição da acuidade visual em 

olho esquerdo, atrofia coriorretiana, tonometria em ambos os olhos. Já 

sofreu acidente de transito há 18 anos atrás onde teve trauma em bacia e 

desgaste em coluna lombar. Apresenta também escoliose lombar a direita 

e redução do espaço discal em L4-L5 e L5-S1 e hipertensão em 

tratamento medicamentoso o que culminou com sua incapacidade laboral. 

Extrai-se, ainda, que as doenças se encontram em fase evolutiva e as 

chances de reabilitação são remotas. Além disso, o laudo pericial é 

conclusivo ao indicar que a incapacidade da parte autora é total e 

permanente para o exercício da atividade habitualmente (motorista) 

exercida, e para qualquer outra função, já que não há possibilidade de 

reabilitação. Além do laudo pericial realizado por perito judicial nomeado, 

infere-se que o processo foi instruído com vasta documentação probatória 

que demonstram de forma inequívoca a incapacidade total e definitiva da 

parte autora. O cerne da questão consiste na possibilidade ou não de 

reinserção do autor no mercado de trabalho, levando em consideração a 

incapacidade laboral, já amplamente demonstrada nos autos, somados aos 

seus predicados pessoais, como idade e grau de instrução. No caso, 

verifica-se que a parte autora possui 52 anos de idade, é arrimo de família, 

possui baixa escolaridade e após ficar incapacitado não conseguiu se 

inserir no mercado de trabalho. Assim, verifica-se que a reinserção do 

autor no mercado de trabalho é pouco provável, já que possui baixo grau 

de instrução e está incapacitado de forma permanente para exercer 

qualquer atividade. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR 

INCAPACIDADE. VINCULAÇÃO AO LAUDO. INOCORRÊNCIA. PROVA 

INDICIÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 1. O juízo 

não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, nos termos do 

artigo 479 do NCPC ( O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o 

disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a 

considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em 

conta o método utilizado pelo perito), podendo discordar, 

fundamentadamente, das conclusões do perito em razão dos demais 

elementos probatórios coligido aos autos. 2. Ainda que o caderno 

processual não contenha elementos probatórios conclusivos com relação 

à incapacidade do segurado, caso não se possa chegar a uma prova 

absolutamente conclusiva, consistente, robusta, é adequado que se 

busque socorro na prova indiciária e nas evidências. 3. Em que pese o 

laudo pericial realizado ter concluído pela redução parcial da capacidade 

laboral do autor, considerando que ele já conta com 59 anos de idade, 

possui baixo grau de instrução (ensino fundamental completo), exerce 

atividades desgastantes (mecânico de manutenção de máquinas) e está 

incapacitado para o labor por um longo período, sem apresentar melhora, 

não vejo como possa recuperar-se, de modo que consiga voltar a exercer 

as atividades habituais - sabidamente desgastantes - e, de outro lado, 

devido às suas condições pessoais, não vislumbro chances concretas de 

reabilitação profissional. Assim, entendo que a parte autora faz jus à 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. 4. Apelação da 

parte autora provida. (TRF4, AC 5022144-74.2018.4.04.9999, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, 

juntado aos autos em 20/02/2020) PREVIDENCIÁRIO. REEXAME 

NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO EM CASO DE RECURSO DA FAZENDA. 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Conforme a regra 

da singularidade recursal estabelecida pela nova Lei Adjetiva Civil (art. 

496, § 1º), tendo sido interposta apelação pela Autarquia Previdenciária, a 

hipótese que se apresenta é de não cabimento da remessa necessária. 2. 

Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o Julgador 

firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. 3. 

Considerando as conclusões extraídas da análise do conjunto probatório 

no sentido de que a parte autora está definitivamente incapacitada para o 

exercício de suas atividades laborativas habituais e ponderando, também, 

acerca de suas condições pessoais - especialmente tendo em vista conta 

65 anos de idade, possui baixa escolaridade e qualificação profissional 

restrita -, mostra-se inviável a sua reabilitação, razão pela qual é devido o 

benefício de aposentadoria por invalidez. 4. Tendo o conjunto probatório 

apontado a existência da incapacidade laboral desde a época do 

cancelamento administrativo, o benefício é devido desde então. 5. A 

atualização monetária das parcelas vencidas deve observar o INPC no 

que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, conforme deliberação do STJ no 

julgamento do Tema 905 (REsp nº 1.495.146 - MG, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DE 02-03-2018), o qual resta inalterado após a 

conclusão do julgamento, pelo Plenário do STF, em 03-10-2019, de todos 

os EDs opostos ao RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), pois 

rejeitada a modulação dos efeitos da decisão de mérito. (TRF4, AC 

5010330-31.2019.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, 

Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 11/03/2020) Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 

razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao 

pagamento de aposentadoria por invalidez em favor de JORGE LIDIO 

OPENKOWSKI, no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 

29 da Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do 13º salário, a contar da 

cessação do auxílio doença 15.04.2018. Ratifico a liminar ID. 14451910 - 

Pág. 1/3. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a contar da cessação do 

auxílio doença, 15.04.2018, OBSERVADO EVENTUAIS PAGAMENTOS DO 

BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão devidos correção 

monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento de cada 

parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997. Intime-se a autarquia ré por meio da 

Procuradoria Federal Especializada do INSS com todos os dados 

necessários da parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, implantar o 

benefício ora concedido, sob pena multa a ser posteriormente fixada no 

caso de descumprimento desta decisão. Diante do princípio da 

causalidade, CONDENO a Autarquia ré nos honorários advocatícios, que 

FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas (Súmula 111 do STJ) 

até a implantação do benefício, nos termos do art.85, § 2º do Código de 
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Processo Civil. ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. Sem remessa necessária 

em razão do artigo 496, § 3º, I do Código de Processo Civil. Após o 

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

necessárias. P.I.C. Data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito em regime de colaboração Nome: JORGE LIDIO 

OPENKOWSKI CPF: 576.896.019 -87 RG: 5.144.471 -1 SSP/PR Data de 

Nascimento: 03/08/1967 Nome da mãe: Clara Openkowski Endereço da 

segurada: Distrito de Primaverinha, do Município de Sorriso -MT, Benefício 

concedido: Aposentadoria por invalidez. Renda mensal: a ser calculado 

pelo INSS de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91 Data do 

início do Benefício – DIB: 15.04.2018.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002534-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LUCIANA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002534-64.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCIA LUCIANA ALVES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS. MARCIA LUCIANA ALVES ajuizou a presente ação 

previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

objetivando, em síntese, à concessão do beneficio de auxílio doença e/ou 

aposentadoria por invalidez. Para tanto, aduziu ser filiada da Previdência e 

estar totalmente incapacitada para o trabalho em razão de depressão 

grave, com inúmeras tentativas de suicídio. Aduz que sua incapacidade 

laborativa foi reconhecida pelo requerido no período de 24/10/2017 a 

23/02/2018. No entanto, que o benefício foi cessado de maneira 

equivocada, uma vez que nunca recuperou sua capacidade de labor. 

Instruiu a inicial com documentos. A decisão id. 13220514 deferiu a liminar 

para restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença pelo 

prazo de 09 (nove) meses. Em contestação, o requerido arguiu os efeitos 

da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, pela 

improcedência dos pedidos ao fundamento da ausência de incapacidade 

laborativa da parte autora, bem como, a necessidade de realização de 

perícia médica judicial para o fim de atestar quanto a incapacidade aduzida 

na inicial. Juntou documentos e formulou quesitos. Réplica id. 16659586. 

Decisão id. 16878565 afastou a prejudicial arguida pelo requerido e, de 

outro lado, acolheu o pedido de prova pericial, oportunidade em foi 

nomeado o perito judicial. Laudo Pericial acostado ao id. 21255942. A 

autora manifestou concordar com o laudo. O requerido nada postulou. É o 

necessário. Decido. Como relatado, postula a parte autora a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez e/ou restabelecimento do 

auxílio-doença, ao fundamento de sua pretensão nas disposições da Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social. Nesse passo, deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da 

referida lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. §1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. §2º. A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Vale lembrar que o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez e/ou do benefício de auxílio-doença é de 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 

8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; In casu, a 

carência mínima legal para a concessão dos benefícios postulados na 

inicial foi cumprida pela segurada, tanto é que lhe foi anteriormente 

concedido o benefício de auxílio-doença pela autarquia ré. Quanto à 

incapacidade laborativa da segurada, a prova pericial foi conclusiva (id. 

21255942) ao consignar que em decorrência das enfermidades narradas 

na inicial a autora está INCAPACITADA DE FORMA TOTAL E PERMANENTE 

PARA O TRABALHO, impossibilitada, portanto, de manter as atividades 

antes exercidas. No quadro histórico, registrou a perita: “No dia 27 de 

março de 2019, ás 15:00 horas, na sede do Fórum de Sorriso, situado na 

Rua Canoas, s/ nº, na cidade de Sorriso- MT, realizei perícia médica da 

Sra. Marcia Luciana Alves, 40 anos de idade, brasileira, solteira, 

cozinheira, inscrita no CPF – 651.532.511 -87, residente e domiciliada à 

Rua São Benedito, 3189, Bairro São José II, Município de Sorriso – MT. A 

autora apresenta depressão grave, com inúmeras tentativas de suicídio. 

Está em acompanhamento no CAP’s e já foi hospitalizada devido crises. 

Faz uso de medicações continuas sem melhoras do quadro clinico.”. Aos 

quesitos, respondeu a perito: 1. Queira o Sr. Perito, após análise 

minuciosa dos documentos anexados ao processo e da parte autora, 

identificar todas as patologias acometidas pela mesma, classificando-as 

pela nomenclatura CID10. Depressão grave, transtornos mentais e 

psíquicos. SuicídioCID: F20.4 F32.3 F32.2 F32.9 F32.8. 2. Queira o Sr. 

Perito, avaliando a autora e os prontuários médicos e receituários de 

controle especial, dizer se apresentam algum vicio que desqualifique os 

documentos como provas idôneas. Se apresentam, demostrar o 

embasamento técnico utilizado para chegar a tal conclusão. Não existe 

vícios. (...) 4. A patologia da autora tem cura? Qual o tratamento adequado 

e qual a probabilidade de fazê-lo correto, considerando a demora no 

atendimento pelo SUS? Qual o tempo provável necessário? Não tem cura. 

Tratamento com especialista, psicólogos, acompanhamento no caps e 

medicamentoso. Consegue esses tratamentos pelo sus mas e uma doença 

de curso crônico e com quadro evolutivo. 5. Considerando os achados, os 

prontuários, receituários de controle especial laudos e as respostas aos 

quesitos anteriores, queira o Sr. Perito responder: a) A autora demonstrou 

alguma recuperação nas suas patologias depois de 24/10/2017? Caso 

tenha apresentado recuperação, qual o fundamento técnico para referida 

conclusão? Não. b) Está a autora incapacitada para o trabalho que 

habitualmente vinha exercendo (cozinheira) desde 24/10/2017? Sendo 

data diferente, qual o fundamento médico técnico utilizado para esta 

conclusão? Sim. c) Qual o entendimento do perito sobre incapacidade 

social? Está a autora inserida nos requisitos da incapacidade social? 

Incapacidade social engloba tanto os fatores socioeconômicos e sociais e 

física do paciente. Sim está inserida. d) A patologia da autora é crônica, 

degenerativa ou progressiva? Todas. e) A incapacidade é total e 

permanente? Sim. f) A autora apresenta situações de quadro depressivo? 

Sim. g) A autora faz uso de medicação? Essa medicação apresenta 

efeitos colaterais? Quais? Esses efeitos podem interferir na disposição 

física e psíquica emocional da autora? Sim. Tem efeitos colaterais como 

perda de memória, sonolência, diminuição da atenção. h) Pelo histórico da 

autora anteriormente citado, pode-se dizer que permaneceu sem 

condições de retornar ao trabalho desde 24/10/2017? Sim. 6. A Autora 

pode apresentar risco de vida para si e para a sociedade, principalmente 

quando lhe faltar medicação? Sim. 7. A medicação é fornecida pelo 

Estado? Se positivo, se a Sra. Perita pode informar se o Estado sempre 

tem disponível a medicação? Sim é fornecida. Mas não é sempre que tem 

disponível. 8. Relacionando as medicações receitadas em 05/10/2017 

(doc. 16 e versos) as medicações receitadas em 02/01/2018 (doc. 24), 

denota-se o aumento de dosagens, isso significa dizer que houve 

agravamento da patologia? Sendo negativo, justificar. Sim. (...) 11) Diga o 

Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) 

autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades 

que anteriormente exercia. RESPOSTA: Sim. Incapacitado para o trabalho. 

12) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) 

autor(a), levando -o(a) à incapacidade total ou parcial? RESPOSTA: Total. 

Para qualquer atividade. Limitações esforço físico, trabalho braçal, 
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atividades que exigem contato com diversas pessoas. 13) Caso a 

resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade 

laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Para a sua 

atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia 

impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à 

incapacidade permanente ou temporária? RESPOSTA: Permanente. Para 

qualquer atividade. Limitações de esforço físico, atividade braçal e 

atividades que exigem contato com diversas pessoas e boa convivência. 

(...) 16) No caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e 

total”, qual a data provável ou o prazo estimado e indicada para 

recuperação laborativa? RESPOSTA: Definitivo. 17) No caso de 

incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o ponto de vista 

médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a 

reabilitação para outra função? RESPOSTA: Para toda e qualquer atividade 

laboral. (...) Ao término, concluiu a senhora perita: Em conclusão, 

asseverou a expert: “O periciando, Sra. Marcia Luciana Alves, com 40 

anos de idade, é portadora de doenças mentais e psíquicas, depressão 

grave, apresentando transtornos psicóticos e alucinações visuais e 

auditivas, ideação suicida. Faz uso de medicações continuas com 

agravamento do quadro, sem melhoras clínica. Tem que ficar em 

supervisão de outra pessoa não podendo ficar sozinha. Assim teve que 

se afastar de suas atividades laborais. Portanto, devido a patologia 

existente ser de curso crônico e evolutivo, as condições financeiras, 

escolaridade, o autor está incapacitado definitivamente de suas atividades 

laborativas”. Destarte, a perícia médica atestou que a requerente 

encontra-se totalmente incapacitada para o trabalho desde 10/10/2017, 

conforme resposta ao quesito n° 8, incapacidade esta definitiva, para toda 

e qualquer atividade laboral, consoante resposta ao quesito nº 16 e 17. 

Com efeito, comprovado pela parte autora o requisito da incapacidade total 

e definitiva para atividade laborativa que lhe garanta a própria 

subsistência, nos termos do art. 42 e seguintes da Lei de Planos de 

Benefícios da Previdência Social, é de rigor a procedência dos pedidos 

para o fim de conceder-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez. A 

propósito: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. 

PSORÍASE. DIABETES. CONDIÇÕES PESSOAIS. INCAPACIDADE 

DEFINITIVA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. 1. O 

direito à aposentadoria por invalidez e ao auxílio-doença pressupõe a 

presença de 3 requisitos: (1) qualidade de segurado ao tempo de início da 

incapacidade, (2) carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo as 

hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei nº 8.213/91, que dispensam o 

prazo de carência, e (3) requisito específico, relacionado à existência de 

incapacidade impeditiva para o labor habitual em momento posterior ao 

ingresso no RGPS, aceitando-se, contudo, a derivada de doença anterior, 

desde que agravada após o ingresso no RGPS, nos termos do art. 42, § 

2º, e art. 59, parágrafo único, ambos da Lei nº 8.213/91. 2. A 

desconsideração do laudo pericial justifica-se somente diante de 

significativo contexto probatório, constituído por exames seguramente 

indicativos da aptidão para o exercício de atividade laborativa. 3. Cabível a 

concessão de aposentadoria por invalidez desde a DER diante da 

complexidade das moléstias, do tipo de trabalho habitualmente exercido e 

da prova no sentido do agravamento da psoríase potencializado pelo 

diabetes. 4. Honorários advocatícios de sucumbência fixados de acordo 

com a Súmula 111 do STJ e 76 do TRF4.” (TRF-4 - AC: 

50268206520184049999 5026820-65.2018.4.04.9999, Relator: OSNI 

CARDOSO FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, QUINTA TURMA) Ante 

o exposto, ratifico a liminar deferida nos autos e JULGO PROCEDENTE o 

pedido de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, razão pela qual CONDENO o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento do referido 

benefício previdenciário em favor de MARCIA LUCIANA ALVES, no valor 

do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, 

bem como, o pagamento do 13º salário, desde A DATA DA SUSPENSÃO 

DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA, qual seja, 23/02/2018. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Quanto às 

prestações vencidas a contar da SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO 

AUXÍLIO-DOENÇA, 23/02/2018, OBSERVADO EVENTUAIS PAGAMENTOS 

DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão devidos 

correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento 

de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do Código de 

Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo em vista o nítido caráter 

alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da EADJ 

– Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do autor para que implante o benefício ora concedido no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, tendo em vista 

que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 

1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao 

duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. CUMPRA-SE. Data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em regime 

de colaboração

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002171-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WANDGLEUMA BEZERRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO(A))

MARLON ZANELLA OAB - MT0008317A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002171-14.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

WANDGLEUMA BEZERRA DE SOUSA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. WANDGLEUMA BEZERRA DE SOUSA SILVA 

ajuizou a presente ação previdenciária em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS almejando a condenação do requerido à concessão 

do beneficio de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou 

ser filiada à Previdência Social e estar totalmente incapacitada para o 

trabalho frente a seguinte moléstia: hiperemia cutânea, decorrente da 

exposição ao sol e a produtos de limpeza, oriundos do Lupus (CID M32). 

Verberou que em razão das enfermidades requereu em 09/03/2017 a 

concessão do benefício de auxílio-doença (NB 617791038), no entanto, 

negado pela autarquia requerida, ao fundamento da ausência de 

incapacidade laborativa da segurada, contudo, sustenta que a 

incapacidade para o trabalho permanece. Instruiu a inicial com 

documentos. Em contestação (id 9403672), o requerido suscitou os 

efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, 

defendeu a improcedência dos pedidos, ao argumento da ausência de 

doença incapacitante da segurada, bem como, a necessidade de perícia 

médica judicial para o fim de atestar a incapacidade da segurada. Juntou 

documentos e formulou quesitos. Em réplica (id. 9844447), a autora 

rebateu os argumentos articulados pelo réu, assim como apresentou 

quesitos. A decisão id. 9984205 afastou a prejudicial de mérito suscitada 

pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção de prova pericial 

e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial acostado ao id. 

20550010. As partes quedaram-se silentes quanto ao Laudo Pericial, 

consoante certidão id. 24694215. É o necessário. Decido. Como narrado, 

postula a requerente a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio-doença, ao fundamento de sua pretensão nas 

disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social. Nesse passo, deve-se observar o disposto nos 

arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. §1º. A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 
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aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. 

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos. (...)” Assim, os requisitos para 

concessão da aposentadoria por invalidez são a incapacidade laborativa 

decorrente de doença comprovada pericialmente, insuscetibilidade de 

reabilitação, impossibilidade do exercício de atividade que garanta ao 

segurado sua subsistência e cumprimento da carência, quando exigida. 

Vale lembrar que o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez ou do benefício de auxílio-doença é de 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 

8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; (...)” In 

casu, a carência mínima legal para a concessão dos benefícios 

postulados na inicial foi cumprida pela segurada, conforme extrato do CNIS 

id. 8279605, pois, a própria autarquia já lhe havia concedido o benefício de 

auxílio-doença anteriormente (NB 6122314432), bem como, sequer foi 

fundamento para a negativa à concessão do benefício na via 

administrativa, conforme documento id. 6768166. No tocante à 

incapacidade laborativa da segurada, a prova pericial não concluiu pela 

incapacidade da autora para o exercício das atividades antes exercidas e 

a que lhe garanta a própria subsistência no momento do exame médico 

pericial, realizado em 24/05/52018. No quadro histórico da perícia médica, 

esclareceu a senhora perita: “No dia 24/05/2018, às 10:20horas, no Fórum 

da Comarca de Sorriso-MT, realizei a perícia médica da Sra Wandgleuma 

Bezerra de Sousa, com 39 anos, casada e residente em Sorriso-MT. 

Refere ter ensino fundamental incompleto, tem 7 filhos e mora com quatro 

deles e o esposo. Comprova, em carteira de trabalho (apresentada no dia 

do exame médico pericial), atividades laborais de trabalhadora agrícola 

polivalente (fevereiro a março de 2004) e avicultora (novembro a 

dezembro de 2010); após, trabalhou para a Cooperativa de trabalho dos 

prestadores de serviços de Sorriso como varredora de rua, de fevereiro 

de 2014 até outubro de 2015 (CNIS anexo). Recebeu benefício 

auxílio-doença do INSS de outubro de 2015 a novembro de 2016 (CNIS 

anexo). Solicitou novo benefício em 21/12/2016, que foi indeferido por não 

constatação de incapacidade laborativa (doc 6768166, folha 1).” 

Considerando que os quesitos foram apresentados tão somente pela parte 

requerida, assim respondeu a perita judicial: 1) Qual o nome e a idade atual 

do(a) autor(a)? Qual o atual estado de saúde do(a) autor(a)? Wandgleuma 

Bezerra de Sousa, 39 anos. Apresenta diagnostico de Lupus eritematoso 

sistêmico , atualmente sem alterações ao exame físico , exceto presença 

de hiperemia na face, “em asa de borboleta. 2) Qual a atividade laborativa 

habitual do(a) autor(a)? A parte autora é empregada ou “autônoma”? 

Comprova, em carteira de trabalho (apresentada no dia do exame médico 

pericial), atividades laborais de trabalhadora agrícola polivalente (fevereiro 

a março de 2004) e avicultora (novembro a dezembro de 2010); após, 

trabalhou para a Cooperativa de trabalho dos prestadores de serviços de 

Sorriso como varredora de rua, de fevereiro de 2014 até outubro de 2015 

(CNIS anexo). 3) Diga o Sr. perito se a atividade declarada requer a 

realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, 

moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as 

tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade? Esforço físico 

moderado. Varredoura de rua: coleta resíduos e conservação de áreas 

públicas; preserva as vias publicas varrendo calçadas, sarjetas e 

calçadões, acondicionando o lixo para que seja coletado e encaminhado 

para aterro sanitário. 4) Diga o Sr. Perito se a parte autora apresenta 

sinais sugestivos de que está trabalhando, tais como sinais de exposição 

solar intensa, calosidade nãos mãos, etc. Sim, apresenta calosidades 

grosseiras nas mãos. 5) Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte 

autora esta acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do 

agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade? Apresenta 

diagnostico de Lupus eritematoso sistêmico, atualmente sem alterações ao 

exame físico, exceto presença de hiperemia na face, “em asa de 

borboleta”. Não comprova incapacidade laboral no momento do presente 

exame médico pericial. 6) Caso a resposta ao quesito anterior seja 

afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido 

clinicamente ou existe alguma comprovação por exame completar? Existe 

exame complementar. 7 - Diga o Sr Perito, no caso de resposta afirmativa 

ao quesito anterior indicando existência de exame(s) complementar(es) 

qual(is) foi (foram) o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)? Anti -SSA (RO), anti 

-SSB (LA), FAN – 07/06/2016 (doc 6768166, folha 2). 8) No caso de 

incapacidade, há possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data do 

Início da Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE 

FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso 

negativo, indique a provável Data do Início da Incapacidade (DII), ou se 

apenas é possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo 

pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO 

COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE . Não se aplica. 9) 

Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a 

patologia declinada encontra -se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada( residual) ? A patologia encontra-se em estabilizada. (...) 11) 

Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se 

o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou para as 

atividades que anteriormente exercia. Considero que a autora não 

comprova incapacidade laboral no momento do presente exame médico 

pericial. Sugiro seguir orientações do médico assistente sobre proteção 

solar e seguimento regular do tratamento. A mesma reposta ao quesito n° 

8 “não se aplica” também foi utilizada para responder aos quesitos n°s 12 

a 17. Ao término, concluiu a médica perita judicial: “CONCLUSÃO 

Considero que a autora não comprova incapacidade laboral no momento 

do presente exame medico pericial. Sugiro seguir orientações do médico 

assistente sobre proteção solar e seguimento regular do tratamento.” 

Como se observa, o laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo 

não concluiu pela plena e permanente incapacidade da parte autora para 

atividades laborais como sustentado na peça de ingresso, asseverando 

nos quesitos n°s 5 e 11 do requerido que autora não comprova 

incapacidade laboral no momento do exame medico pericial. Ademais, é de 

se anotar que as provas dos autos demonstram que a autarquia ré 

concedeu o benefício de auxílio-doença para autora pelo prazo de quase 

01 ano, a indicar que houve a recuperação da autora depois do referido 

período. Vale observar ainda a concordância tácita da requerente com o 

laudo pericial, pois ausente nos autos qualquer impugnação específica por 

parte da segurada. Desta feita, não comprovado o requisito da 

incapacidade para atividade laborativa que garanta à autora sua própria 

subsistência, nos termos do art. 42 e seguintes da Lei de Planos de 

Benefícios da Previdência Social, a improcedência dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe na espécie. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO ACIDENTE. 

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. 1. O benefício de 

auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que 

inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Por sua vez, faz 

jus à aposentadoria por invalidez o segurado que, estando ou não em 

gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

O auxílio acidente é devido ao segurado quando, após consolidação das 

lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia. 2. Não há nos autos demonstração de 

incapacidade para o trabalho no período compreendido entre o 

requerimento administrativo, o ajuizamento da ação e a realização do 

exame pericial. 3. Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita 

ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisa do feito 

nenhum elemento que tenha o condão de desconstituir o laudo 

apresentado .  4 .  Ape lação  desprov ida . ”  (TRF-3  -  AC: 

00127538120164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publ icação: e-DJF3 Judic ia l  1 DATA:11/04/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. 1. A perícia médica realizada nos presentes autos não deixa 

dúvida acerca da inexistência de incapacidade da parte autora para o 

exercício de sua atividade habitual. 2. Sem a comprovação da 

incapacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual da apelante, 

não há suporte legal que possibilite a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Apelação não provida.” 

(TRF-1 - AC: 00023337820064013805, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO 

JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 14/09/2015) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial pela requerente e, por consequência, JULGO 
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EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no valor que 

fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, §8º do Código 

de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba 

honorária, face à concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma 

do art. 98, §3°, do mesmo Codex. Transitada em julgado, certifique-se. 

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias. P. R. I. CUMPRA-SE. 

Data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em 

regime de colaboração

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-21.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1000269-21.2020.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte reclamante, para manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, considerando a contestação aportada aos 

autos. Sorriso/MT, 29 de abril de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004801-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UDIRLEI GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

NALVA LUZIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

NOVEMBRO de 2019, às 16:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004801-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UDIRLEI GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

NALVA LUZIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004801-72.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se acerca do cumprimento voluntário, em observância ao 

valor depositado, ciente de que nada sendo requerido o processo será 

remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 29 DE ABRIL DE 2020. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005432-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEREIRA LIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1005432-16.2019.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que em 

cumprimento ao art. 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso inominado interposto, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 29 de abril de 2020. 

KELLY CIMI Analista

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000541-15.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA APARECIDA GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1000541-15.2020.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que em 

cumprimento ao art. 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso inominado interposto, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 29 de abril de 2020. 

KELLY CIMI

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002533-11.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

 

Processo: 1002533-11.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 15:20 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011356-25.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVO VESPERINO FOLLMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO FABRICIO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O 
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(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8011356-25.2015.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Executada 

para se manifestar sobre a proposta de acordo constante do ID. nº 

30996358, no prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso/MT, 29 de abril de 2020 

ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002415-35.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VEDOY DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

RHENAN ARTHUR FUZINATO OAB - MT26183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO 1002415-35.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) PARA NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS 

MANIFESTAR-SE ACERCA DA RESPOSTA DO OFICIO ENVIADO AO SCPC 

JUNTADA NO ID. 31643900 . Sorriso/Mt, Cristiane V.Kuhn Tecnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002415-35.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VEDOY DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

RHENAN ARTHUR FUZINATO OAB - MT26183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO 1002415-35.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) PARA NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS 

MANIFESTAR-SE ACERCA DA RESPOSTA DO OFICIO ENVIADO AO SCPC 

JUNTADA NO ID. 31643900 . Sorriso/Mt, Cristiane V.Kuhn Tecnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006633-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA KOCH KIENEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEMAR DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VICTOR MAIA OAB - MT20755/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1006633-43.2019.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que em 

cumprimento ao art. 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

exequente para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

considerando os embargos apresentados nos autos. Sorriso/MT, 29 de 

abril de 2020. KELLY CIMI Analista de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002272-46.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS NASCIMENTO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA LUIZA SOARES DE SOUZA OAB - MT26949/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO ANNONI PAZETO OAB - MT0007324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TAPAJOS LTDA - EPP (REU)

 

CERTIDÃO PROCESSO 1002272-46.2020.811.0040 Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

MANIFESTAR-SE ACERCA DA RESPOSTA DO OFICIO ENCAMINHADO AO 

SCPC JUNTADA AOS AUTOS NO ID. 31645900 . Sorriso/MT, 29 de Abril de 

2020. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002499-36.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRI NATURE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

GERUSA PASINI RADER OAB - 028.712.889-09 (REPRESENTANTE)

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (REQUERIDO)

 

Processo: 1002499-36.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 16:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002553-02.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR PINHEIRO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDO BOSSA OAB - MT0016232A (ADVOGADO(A))

ROBSON ANTONIO BOSSA OAB - MT15099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. N. DE ALMEIDA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002553-02.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ODACIR 

PINHEIRO DE MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON 

ANTONIO BOSSA, CARLOS RICARDO BOSSA POLO PASSIVO: D. N. DE 

ALMEIDA EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 

16:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005025-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE ROBERTA RODOLPHO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1005025-56.2017.8.11.0015 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de cinco dias. 

Sorriso/MT, 29 de abril de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS 

Analista Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001873-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIANI KUHL RAMOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001873-22.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça da carta 

precatória devolvida nos autos, no prazo de cinco dias. Sorriso/MT, 29 de 

abril de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002555-69.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002555-69.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 17:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002557-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002557-39.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALINE SANTOS 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

12/08/2020 Hora: 17:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006427-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTAVO OLIVEIRA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1006427-29.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: MARIJANE FONTES DA SILVA 

EXECUTADO: AUGUSTAVO OLIVEIRA SOARES Vistos etc. Considerando 

que o executado, bem como o veículo penhorado não foram localizados no 

endereço indicado nos autos, cancelo a audiência designada e determino 

a intimação da parte exequente para indicação de endereço atualizado, no 

prazo de 15 dias. Havendo a indicação, designe-se data para audiência de 

conciliação, momento em que o executado poderá opor embargos, bem 

como expeça-se mandado de avaliação/intimação do bem penhorado. 

Caso contrário, conclusos para extinção. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002297-59.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO J. ORO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA OAB - MT16914 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESSEX CASE BRASIL BRZ EIRELI ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1002297-59.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. IMPULSIONO 

AINDA A FIM DE INTIMAR A PARTE RECLAMANTE(ADVOGADO) PARA NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS INFORMAR UM ENDEREÇO ELETRONICO 

PARA INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMADA PARA CUMPRIR TUTELA 

DEFERIDA. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 17:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002559-09.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MOURA RIBEIRO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1002559-09.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JAQUELINE 

MOURA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 17:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010148-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA ABEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010148-69.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: DIEGO DA SILVA ABEL Vistos etc. Tratando-se 

de réu revel, desnecessária sua intimação para cumprimento da sentença, 

nos termos do Enunciado 167 do FONAJE. Sendo assim, intime-se o 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias, 

sob pena de arquivamento. Transcorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010480-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CERUTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 293 de 841



Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA DO VALE CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010480-36.2016.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a Carta Precatória devolvida juntada no ID. 

26442893 e certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de cinco dias. 

Sorriso/MT, 29 de abril de 2020 ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002563-46.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002563-46.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:LEOCADIA WILK 

APIO - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA INA GRAMKOW 

POLO PASSIVO: VILSON DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

12/08/2020 Hora: 17:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007637-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO JOSE GEHLEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1007637-18.2019.8.11.0040 Reclamante: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME Reclamado: ALESSANDRO JOSE GEHLEN Vistos etc. 

Solicitem-se informações acerca da precatória expedida para citação do 

reclamado, inclusive via telefone. Após, se infrutífera a citação por 

ausência de localização do réu, intime-se a reclamante para indicar o 

endereço atualizado, no prazo de cinco dias. Indicado o endereço ou 

aportando nos autos informação a respeito do não cumprimento da carta 

precatória por outros motivos (que não a localização do réu), designe-se 

data para audiência de conciliação, intimando/citando as partes. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA EMANUELE CAPPI BERGAMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001296-39.2020.8.11.0040. REQUERENTE: CAMILA EMANUELE CAPPI 

BERGAMIN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da Resolução nº 

313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes na celebração 

de acordo, deverão, excepcionalmente,  apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001299-91.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEU LIMA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001299-91.2020.8.11.0040. REQUERENTE: DIRLEU LIMA DA ROSA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, 

I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-27.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000385-27.2020.8.11.0040. REQUERENTE: DIOGO FERNANDO DOS 

SANTOS LIMA REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA, ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. Nos 

termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 
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Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001995-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VAIS DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001995-35.2017.8.11.0040 Reclamante: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: EDSON VAIS DE LIMA Vistos etc. 

Ante a não citação da parte reclamada, cancelo a audiência designada. 

Designe-se nova data para audiência de conciliação, intimando/citando as 

partes. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007543-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOETZOLD & PETRY LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007543-70.2019.8.11.0040. REQUERENTE: NOETZOLD & PETRY LTDA - 

ME REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 

15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007544-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HORACIO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007544-55.2019.8.11.0040. REQUERENTE: HORACIO DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP, MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da Resolução nº 

313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes na celebração 

de acordo, deverão, excepcionalmente,  apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004119-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELAIR BRASSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO KASSNER OAB - MT0018921A (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004119-20.2019.8.11.0040 Reclamante: DELAIR BRASSO Reclamado: 

LUZINETE DE ARAUJO Vistos etc. Considerando que o veículo constrito 

via RENAJUD não foi localizado (Num. 29296310), cancelo a audiência 

designada e determino a intimação do exequente para, no prazo de cinco 

dias, indicar a localização do bem constrito ou outros bens penhoráveis, 

sob pena de extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007548-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007548-92.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JEFFERSON CHAGAS 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007555-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007555-84.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LUCAS FELIPE DO 

NASCIMENTO MOURA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 
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313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007560-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR BRESCANSIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007560-09.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JOACIR BRESCANSIN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da Resolução nº 

313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes na celebração 

de acordo, deverão, excepcionalmente,  apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007566-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007566-16.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SIDINEI DOMINGOS 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Nos termos do art. 

15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007572-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR DE OLIVEIRA QUEROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007572-23.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

REQUERIDO: WALMIR DE OLIVEIRA QUEROZ Vistos etc. Nos termos do 

art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003425-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PRECEGUEIRO IVO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003425-22.2017.8.11.0040. REQUERENTE: HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI 

- EPP REQUERIDO: FERNANDO PRECEGUEIRO IVO Vistos etc. Nos termos 

do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução 

nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007585-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIEGILA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007585-22.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA ELIEGILA DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Nos termos 

do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução 
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nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007599-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007599-06.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ROSEMARY SOARES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Nos termos do 

art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE PINHO & CIA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEZIANI GUIOMAR BARBOSA FEURHARMEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000666-17.2019.8.11.0040. INTERESSADO: JULIANE DE PINHO & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: GEZIANI GUIOMAR BARBOSA FEURHARMEL 

Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ 

c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, 

havendo interesse das partes na celebração de acordo, deverão, 

excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta juntamente 

com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte 

contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, 

eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado 

entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007626-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR FERREIRA BARBOSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007626-86.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE RIBAMAR FERREIRA 

BARBOSA COSTA REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007636-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILAR DE MELO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007636-33.2019.8.11.0040. REQUERENTE: AGUILAR DE MELO BORGES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007638-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007638-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: NELSON CARLOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007554-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LEANDRO GRAMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007554-02.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARCOS LEANDRO GRAMS 

REQUERIDO: SEBASTIAO DOS SANTOS Vistos etc. Nos termos do art. 15, 

I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-98.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RAFAEL FABRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORLI MACEDO MELO OAB - MT20031/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EUGENIO COMELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000335-98.2020.8.11.0040. REQUERENTE: FABIO RAFAEL FABRIS 

REQUERIDO: CARLOS EUGENIO COMELLI Vistos etc. Nos termos do art. 

15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000157-52.2020.8.11.0040

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

AGLA PAULA FREIRE DOS SANTOS OAB - 986.747.732-49 

(REPRESENTANTE)

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC - FACULDADES INTEGRADAS DE SORRISO LTDA (UNIÃO 

SORRISENSE DE EDUCAÇÃO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000157-52.2020.8.11.0040. REPRESENTANTE: AGLA PAULA FREIRE 

DOS SANTOS REQUERIDO: UNIC - FACULDADES INTEGRADAS DE 

SORRISO LTDA (UNIÃO SORRISENSE DE EDUCAÇÃO LTDA, EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, 

da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-38.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIDALVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000339-38.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MARIDALVA SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000344-60.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE PAULA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000344-60.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRE DE PAULA FARIAS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-45.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY FREITAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000345-45.2020.8.11.0040. REQUERENTE: DARLEY FREITAS SOARES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-82.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000349-82.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

FREITAS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Nos termos 

do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução 

nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-29.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIS EIDT JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO(A))

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO(A))

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOBEL VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000359-29.2020.8.11.0040. AUTOR: SILVIO LUIS EIDT JUNIOR REU: 

AUTOBEL VEICULOS LTDA Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-36.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000365-36.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000368-88.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAIRCIO AUGUSTO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000368-88.2020.8.11.0040. REQUERENTE: LAIRCIO AUGUSTO DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Nos termos do art. 

15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-50.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA MARINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPO RICO BRASIL COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. (REQUERIDO)

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000377-50.2020.8.11.0040. REQUERENTE: CELSO CORREA MARINHEIRO 

REQUERIDO: FRIBON TRANSPORTES LTDA, CAMPO RICO BRASIL 

COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010124-80.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO PERIN ACCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. TOPOGRAFIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIANA MARIA MORESCO (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010124-80.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: ALVARO PERIN ACCO 

EXECUTADO: L. R. TOPOGRAFIA LTDA - ME, LUIZ ANTONIO RIBEIRO, 

MARCIANA MARIA MORESCO Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-78.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI FELIX SPANHOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000401-78.2020.8.11.0040. AUTOR: OSNI FELIX SPANHOL REU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-63.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIRSO JOAQUIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS DIAS DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000402-63.2020.8.11.0040. REQUERENTE: CIRSO JOAQUIM DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MATHEUS DIAS DE LIMA Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, 

da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 
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providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-33.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIRSO JOAQUIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYENNE DIAS DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000404-33.2020.8.11.0040. REQUERENTE: CIRSO JOAQUIM DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TAYENNE DIAS DE LIMA Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, 

da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004945-46.2019.8.11.0040

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

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME OAB - 26.593.996/0001-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA RODRIGUES RAMOS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004945-46.2019.8.11.0040 Reclamante: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

Reclamado: GLAUCIA RODRIGUES RAMOS Vistos etc. Ante a não 

localização da parte reclamada, consoante certidão retro, cancelo a 

audiência designada, concedendo à parte autora o prazo de quinze dias 

para indicação do endereço atualizado. Indicado o endereço, designe-se 

nova data para audiência de conciliação, intimando/citando as partes. Do 

contrário, conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-43.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELI COLELLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000371-43.2020.8.11.0040 Reclamante: LEOCADIA WILK APIO - ME 

Reclamado: NELI COLELLA Vistos etc. Ante a não localização da parte 

reclamada, consoante certidão retro, cancelo a audiência designada, 

concedendo à parte autora o prazo de quinze dias para indicação do 

endereço atualizado. Indicado o endereço, designe-se nova data para 

audiência de conciliação, intimando/citando as partes. Do contrário, 

conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010652-17.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA APARECIDA BORTOLOTTI BASSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010652-17.2012.8.11.0040 Reclamante:  SERGIO RICARDO 

EVANGELISTA Reclamado: ROSANGELA APARECIDA BORTOLOTTI 

BASSO Vistos etc. Considerando que o veículo constrito via RENAJUD 

não foi localizado, cancelo a audiência designada e determino a intimação 

da exequente para que, no prazo de quinze dias, indique a localização do 

veículo constrito ou indique bens penhoráveis, sob pena de extinção. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007178-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI ZIMMERMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA VIBRANTZ (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS BOSIO (EXECUTADO)

ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1007178-50.2018.8.11.0040 Reclamante: DAVI ZIMMERMANN Reclamado: 

ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA - ME e outros (2) Vistos etc. Ante o 

não cumprimento dos mandados correlatos, cancelo a audiência 

designada. Designe-se nova data para audiência de conciliação, 

intimando/citando as partes. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JUNIOR NOVAES BALBUENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010122-71.2016.8.11.0040 Reclamante: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME Reclamado: CARLOS JUNIOR NOVAES BALBUENA Vistos etc. 

Indefiro o requerimento de Num. 31028810, visto que, apesar de o Juizado 

Especial ser regido pelos princípios da celeridade, simplicidade e oralidade, 

não tem o condão de autorizar a realização de citações nulas. Isso 

porque, a citação, na forma pugnada pelo reclamante, só pode ser 

realizada se o reclamado residir no endereço (Enunciado 05, do FONAJE), 

o que não ocorreu nos autos, visto que fora informado que o mesmo se 

mudou para o Estado do Mato Grosso do Sul. Sendo assim, deverá o 

exequente informar o endereço atualizado, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002860-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002860-58.2017.8.11.0040 Reclamante: ELIAS PEREIRA DE FRANCA 

Reclamado: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Indefiro o requerimento 

de Num. 31211828, visto que a condenação em custas e honorários 

advocatícios se deu em virtude da constatação da litigância de má-fé da 

reclamante, portanto, não abarcada pela possibilidade de ser abarcada 

pela gratuidade judiciária. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011078-24.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

QUISMAIRA DOS SANTOS PUHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011078-24.2015.8.11.0040 Reclamante: QUISMAIRA DOS SANTOS PUHL 

Reclamado: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos etc. Considerando que a 

Turma Recursal deu provimento ao Recurso Inominado manejado, 

declarando a inexigibilidade das astreintes (Num. 12944416), de rigor a 

restituição do montante bloqueado à tal título das contas bancárias da 

reclamada. Posto isso, determino que a Secretaria diligencia para a 

vinculação do valor constante em Num. 4620010. Com a vinculação, 

expeça-se alvará do montante em favor da reclamada, arquivando-se, na 

sequência. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003787-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CONSI GINDRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANJOLINO RUMANIA OAB - MT24181/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELQUIA LOPES VILAS BOAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003787-53.2019.8.11.0040 Reclamante: SIMONE CONSI GINDRI 

Reclamado: ELQUIA LOPES VILAS BOAS Vistos etc. A citação é ato 

formal, sendo autorizada a sua realização por telefone somente em casos 

excepcionais, quando impossibilitada a sua realização pessoal, o que não 

restou cabalmente demonstrado no feito. Registre-se, ainda, que os 

dispositivos citados pelo exequente não se referem às citações, mas sim 

cartas precatórias (artigo 13, §2º, da Lei 9.099/95) e intimações (artigo 19, 

da Lei 9.099/95). Posto isso, INDEFIRO o pedido e determino que o 

exequente traga aos autos, no prazo de quinze dias, o endereço 

atualizado da executada ou solicite as diligências necessárias à sua 

localização. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005848-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEAGRO OBRAS E ENGENHARIA EIRELI (EXECUTADO)

VALMIR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005848-81.2019.8.11.0040 Reclamante: MARCO AURELIO BANFI 

Reclamado: ENGEAGRO OBRAS E ENGENHARIA EIRELI e outros Vistos 

etc. Indefiro o pedido para condenação dos executados nas penas de 

litigância de má-fé, eis que a mera inadimplência não é hipótese 

caracterizadora, as quais estão previstas no artigo 80, do NCPC, em que 

pese o esforço do exequente em amoldar a inadimplência como sendo 

utilização do processo para conseguir objetivo ilegal. Ademais, para a 

inadimplência foi fixada cláusula penal. Da mesma forma, INDEFIRO o 

pedido para condenação da parte executada em danos morais, visto que 

se trata de cumprimento de sentença, portanto, seara processual 

inadequada para tal condenação. Por fim, intime-se o exequente para, no 

prazo de cinco dias, requerer o que de direito, sob pena de arquivamento. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005848-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEAGRO OBRAS E ENGENHARIA EIRELI (EXECUTADO)

VALMIR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005848-81.2019.8.11.0040 Reclamante: MARCO AURELIO BANFI 

Reclamado: ENGEAGRO OBRAS E ENGENHARIA EIRELI e outros Vistos 

etc. Indefiro o pedido para condenação dos executados nas penas de 

litigância de má-fé, eis que a mera inadimplência não é hipótese 

caracterizadora, as quais estão previstas no artigo 80, do NCPC, em que 

pese o esforço do exequente em amoldar a inadimplência como sendo 

utilização do processo para conseguir objetivo ilegal. Ademais, para a 

inadimplência foi fixada cláusula penal. Da mesma forma, INDEFIRO o 

pedido para condenação da parte executada em danos morais, visto que 

se trata de cumprimento de sentença, portanto, seara processual 

inadequada para tal condenação. Por fim, intime-se o exequente para, no 

prazo de cinco dias, requerer o que de direito, sob pena de arquivamento. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002533-11.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002533-11.2020.8.11.0040. AUTOR: LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO 

MOURA REU: SERASA S/A. Vistos etc. ASSOCIEM-SE ESTES AOS 

AUTOS N. 1001820-36.2020.8.11.0040. Antecipe-se a audiência destes 

para a data aprazada nos autos acima, qual seja, 09/06/2020, às 

15h20min. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência a ser 

antecipada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004843-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA DE CARVALHO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004843-24.2019.8.11.0040 Reclamante: IOLANDA DE CARVALHO 

ALVES Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Considerando que não há nos autos 

comprovação da hipossuficiência da parte autora, indefiro a AJG 

postulada, porém, oportunizo o parcelamento do preparo, bem como de 

eventuais custas processuais, em 05 vezes. Sendo assim, determino que, 

no prazo de 48 horas, a parte recorrente recolha a primeira parcela do 

preparo do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena de ser 

considerado deserto. Juntada a primeira parcela do preparo, e havendo a 

apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já recebido, no 

efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a remessa dos 

autos imediatamente à Turma Recursal. Caso contrário, fica, desde já, 

considerado como deserto o recurso interposto, nos termos do art. 42, § 

1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, integralmente, a sentença 

proferida nos autos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002557-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002557-39.2020.8.11.0040 Reclamante: ALINE SANTOS COSTA 

Reclamado: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Forte no art. 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome; b) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002559-09.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MOURA RIBEIRO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002559-09.2020.8.11.0040. TESTEMUNHA: JAQUELINE MOURA RIBEIRO 

TESTEMUNHA: BANCO BRADESCO Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) 

dias, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004038-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO ARAUJO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FRANCO BONFIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: JOCELINO 

ARAUJO E SILVA Reclamado: ADRIANA FRANCO BONFIM Processo nº. 

1004038-71.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005820-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BOEING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 
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(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECORDECK MOVEIS E DECORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: BRUNO BOEING 

Reclamado: DECORDECK MOVEIS E DECORACOES LTDA Processo nº. 

1005820-16.2019.8.11.0040 Vistos etc. HOMOLOGO o acordo realizado 

entre as partes, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo 

Código de Processo Civil. Porém, ante a informação do descumprimento do 

mesmo, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 

para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Não havendo 

cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização 

do débito com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, 

prazo este subsequente ao assinalado no item anterior, independente de 

nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o cálculo, retornem os 

autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados pela parte 

exequente. Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, 

e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a 

expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, 

§2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado 

será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001121-45.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BUZO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JO EUSTAQUIO DE SOUZA OAB - MT25485/O (ADVOGADO(A))

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA GUIMARAES MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: BUZO & CIA 

LTDA - ME Reclamado: ADRIANA GUIMARAES MARTINS Processo nº. 

1001121-45.2020.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003583-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEPLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1003583-09.2019.8.11.0040 

PEPLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para 

transferência dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do Mato Grosso Poder 

Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 607463-4 / 2020 Terça-feira, 

28 de Abril de 2020 Este documento é somente informativo. Processo / 

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

1003583-09.2019.811.0040 Requerente: TEREZINHA KOCH KIENEN 

Advogado: JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES Requerido: CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A Advogado: RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA Beneficiário: TEREZINHA KOCH KIENEN Conta Judicial 

2300110358788 Valor: R$ 2.305,24 (dois mil e trezentos e cinco reais e 

vinte e quatro centavos) Autorizado: TEREZINHA KOCH KIENEN CPF/CNPJ: 

535.447.571-68 Data de Emissão: 28/04/2020 Titular Conta TEREZINHA 

KOCH KIENEN CPF/CNPJ Titular Conta 535.447.571-68 Banco Agência 

Conta Tipo Conta 748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A. 0812 070417 

Conta Corrente Forma Liberação D.O.C. Tipo Liberação Valor Valor Parcial 

com Rendimentos Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura Estado do Mato Grosso Poder 

Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 607464-2 / 2020 Terça-feira, 

28 de Abril de 2020 Este documento é somente informativo. Processo / 

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

1003583-09.2019.811.0040 Requerente: TEREZINHA KOCH KIENEN 

Advogado: JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES Requerido: CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A Advogado: RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA Beneficiário: JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES 

Conta Judicial 2300110358788 Valor: R$ 987,96 (novecentos e oitenta e 

sete reais e noventa e seis centavos) Autorizado: JOAO BATISTA 

VARELLA RODRIGUES CPF/CNPJ: 466.246.789-68 Data de Emissão: 

28/04/2020 Titular Conta JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES CPF/CNPJ 

Titular Conta 466.246.789-68 Banco Agência Conta Tipo Conta 104 - Caixa 

Econômica Federal 3433 213749 Conta Corrente Forma Liberação D.O.C. 

Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos Usuário: THAIS 

GIANOTTO ROSSATO Status: Solicitado Mensagem: Aguardando 

Assinatura Este documento é somente informativo. Este documento é 

somente informativo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001235-81.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001235-81.2020.8.11.0040 Reclamante: HOSPITAL E MATERNIDADE 

NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP Reclamado: ELIANE PEREIRA 

Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 

9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação 

formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. CANCELE-SE a audiência designada. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001295-54.2020.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ERICA FABIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

J. G. SCHARDONG RIBEIRO - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ERICA FABIANA 

DE ALMEIDA Reclamado: J. G. SCHARDONG RIBEIRO - ME e outros (2) 

Processo nº. 1001295-54.2020.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005712-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL IMIGRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: CONDOMINIO 

EDIFICIO RESIDENCIAL IMIGRANTES Reclamado: PAULO HUMBERTO 

ALVES DE FREITAS Processo nº. 1005712-84.2019.8.11.0040 Vistos etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000185-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANSELMO E SILVIO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: ANSELMO E SILVIO 

ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - EPP Processo nº. 

1000185-54.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010907-04.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FABRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINO ESTOFADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: THIAGO FABRIS 

Reclamado: LINO ESTOFADOS Processo nº. 8010907-04.2014.8.11.0040 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, 

requerendo a homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim 

ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte 

integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos termos dos 

arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias, independentemente de prévia intimação das 

partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008346-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE GREGORIUS DALMAZO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ELIZIANE 

GREGORIUS DALMAZO Reclamado: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME 

Processo nº. 1008346-53.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8011310-70.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJELLY DA SILVA GIRELLI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011310-70.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: SISTAL ESCRITORIO DE 

CONTABILIDADE LTDA - ME EXECUTADO: DJELLY DA SILVA GIRELLI - ME 

Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que a parte executada não 

foi localizada para citação até o momento, estando o feito tramitando há 

mais de 05 anos. Ademais, tentado o arresto via Bacenjud, o mesmo 

restou infrutífero. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010904-15.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA BARBOSA LEAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010904-15.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

EXECUTADO: ERICA BARBOSA LEAL Vistos etc. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte executada não foi localizada para citação até o 

momento, estando o feito tramitando há mais de 05 anos. Ademais, tentado 

o arresto via Bacenjud, o mesmo restou infrutífero. Posto isso, JULGO 

EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, 

§4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010917-14.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBES LOUREIRO HARTCKOPF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

8010917-14.2015.8.11.0040 Reclamante: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: CLEBES LOUREIRO HARTCKOPF 

Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o feito tramita há 

quase 05 anos sem que o executado tenha sido citado. Este Juízo, 

atendendo pedidos do exequente, já realizou diligências tendentes à 

localização do executado, todas infrutíferas. Autorizar a expedição de 

novo mandado de tentativa de localização do executado, conforme requer 

o exequente na petição retro, constituiria violação dos princípios 

norteadores dos Juizados indicados no artigo 2º, da Lei 9.099/95, 

mormente a efetividade e celeridade, com a eternização do processo, 

como dito, sem a satisfação do direito do exequente. Posto isso, JULGO 

EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, 

§4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, 

proceda-se com a baixa da penhora via Renajud do veículo não localizado 

nos autos. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 186776 Nr: 2158-95.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIANO ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 2158-95.2018.811.0040 Código 186776 VISTOS/KP. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 11/04/2019 às 16:30 horas. Por oportuno, calha vincar que de acordo 

com o §4º, do art.455, do CPC, a intimação será pela via judicial quando: I - 

for frustrada a intimação prevista no § 1º deste artigo; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou nomeado); ou; V - 

quando for uma daquelas determinadas no artigo 454, do CPC, e nos 

artigos 220 e 221, ambos do CPP. Requisite à respectiva autoridade 

superior a(s) testemunha(s) militar(es) ou do agente público pertencente a 

quaisquer dos quadros das forças de segurança pública, que atue em 

regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao referido 

chefe de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva 

da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do CPP, 

cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC. Cumpra-se, 

providenciando-se e expedindo-se o necessário com celeridade. 

Sorriso/MT, 22 de outubro de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 218291 Nr: 8861-08.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTH BATISTA RIBEIRO, REINALDO 

RODRIGUES LIMA, AGUINALDO ROBERTO DEL MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ADRIANO BULHÕES DOS SANTOS - OAB:8182, 

ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, CARLOS ALBERTO 

KOCH - OAB:7299-B, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061-B, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT, IVONETE FERREIRA 

FRANÇA - OAB:17.929/E, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

ROBSOM HUILSON BROCH COLLI - OAB:14802, VINICIUS BERTOLO 

GONÇALVES - OAB:20776-E, WILLIAM DOS SANTOS PUHL - 

OAB:24067/O

 Processo n.8861-08.2019.811.0040 (218291). VISTOS ETC.Cuida-se da 

análise do pedido de relaxamento de prisão,(...) manejado pela . Desse 

modo, no caso em concreto, INFERIDO O PEDIDO DE RELAXAMENTO DE 

PRISÃO. Dê-se ciência ao MPE. Intime-se a defesa pelo mesmo mecanismo 

em que protocolado o pedido, e sendo necessário, SERVE A PRESENTE 

COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO, DE FORMA EXTRAORDINÁRIA, EM 

RAZÃO DA PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19. Sorriso/MT, 28 de abril de 

2020.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 95278 Nr: 7114-67.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL MILTON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056

 VISTO/EM

Considerando que o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 

314/2020, prorrogou o prazo de vigência da Resolução 313/2020, para o 

dia 15/05/2020 de 2020, suspendendo os prazos e atos processuais e, 

considerando que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, por meio de entrevista , já sinalizou que irá seguir a Resolução do 

CNJ, resta por prejudicada as audiências designadas nesse período, até a 

data de 15/05/2020.

 Diante do acima exposto, DETERMINO que os processos com audiência 

designadas durante o período de suspensão, volte concluso ao gabinete 

após o retorno das atividades para designação de nova oralidade.

 Encaminhe cópia desta decisão a OAB/MT, 17.ª Subseção de Sorriso, 

Defensoria Pública Criminal de Sorriso e Ministério Público Estadual – 

Promotoria Criminal de Sorriso, para conhecimento, bem como determino 

que seja fixado na porta do Fórum comunicado para conhecimento das 

partes e testemunhas, vez que não será possível a intimação pessoal de 

todos do cancelamento das audiências.

 DETERMINO a intimação do MPE, da DPE, caso atuante no feito, do(s) 

Advogado(s) constituído(s), e testemunhas arroladas por aqueles (MPE e 

DPE), sejam realizadas por telefone ou e-mail, com lastro no Portaria 

Conjunta n. 247 do e. Tribunal de Justiça, que dispõe sobre precauções 

contra o COVID-19.

 Cumpra com a urgência que o caso requer, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade, SERVINDO A DECISÃO COMO MANDADO.

 Sorriso/MT, 28 de abril de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 139099 Nr: 10172-73.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA APARECIDA JUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, 

RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 VISTO/EM

Considerando que o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 

314/2020, prorrogou o prazo de vigência da Resolução 313/2020, para o 

dia 15/05/2020 de 2020, suspendendo os prazos e atos processuais e, 

considerando que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, por meio de entrevista , já sinalizou que irá seguir a Resolução do 

CNJ, resta por prejudicada as audiências designadas nesse período, até a 

data de 15/05/2020.

 Diante do acima exposto, DETERMINO que os processos com audiência 

designadas durante o período de suspensão, volte concluso ao gabinete 

após o retorno das atividades para designação de nova oralidade.

 Encaminhe cópia desta decisão a OAB/MT, 17.ª Subseção de Sorriso, 

Defensoria Pública Criminal de Sorriso e Ministério Público Estadual – 

Promotoria Criminal de Sorriso, para conhecimento, bem como determino 

que seja fixado na porta do Fórum comunicado para conhecimento das 

partes e testemunhas, vez que não será possível a intimação pessoal de 

todos do cancelamento das audiências.

 DETERMINO a intimação do MPE, da DPE, caso atuante no feito, do(s) 

Advogado(s) constituído(s), e testemunhas arroladas por aqueles (MPE e 

DPE), sejam realizadas por telefone ou e-mail, com lastro no Portaria 

Conjunta n. 247 do e. Tribunal de Justiça, que dispõe sobre precauções 

contra o COVID-19.

 Cumpra com a urgência que o caso requer, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade, SERVINDO A DECISÃO COMO MANDADO.

 Sorriso/MT, 28 de abril de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 157232 Nr: 7649-54.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 VISTO/EM

Considerando que o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 

314/2020, prorrogou o prazo de vigência da Resolução 313/2020, para o 

dia 15/05/2020 de 2020, suspendendo os prazos e atos processuais e, 

considerando que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, por meio de entrevista , já sinalizou que irá seguir a Resolução do 

CNJ, resta por prejudicada as audiências designadas nesse período, até a 

data de 15/05/2020.

 Diante do acima exposto, DETERMINO que os processos com audiência 

designadas durante o período de suspensão, volte concluso ao gabinete 

após o retorno das atividades para designação de nova oralidade.

 Encaminhe cópia desta decisão a OAB/MT, 17.ª Subseção de Sorriso, 

Defensoria Pública Criminal de Sorriso e Ministério Público Estadual – 

Promotoria Criminal de Sorriso, para conhecimento, bem como determino 

que seja fixado na porta do Fórum comunicado para conhecimento das 

partes e testemunhas, vez que não será possível a intimação pessoal de 

todos do cancelamento das audiências.

 DETERMINO a intimação do MPE, da DPE, caso atuante no feito, do(s) 

Advogado(s) constituído(s), e testemunhas arroladas por aqueles (MPE e 

DPE), sejam realizadas por telefone ou e-mail, com lastro no Portaria 

Conjunta n. 247 do e. Tribunal de Justiça, que dispõe sobre precauções 

contra o COVID-19.

 Cumpra com a urgência que o caso requer, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade, SERVINDO A DECISÃO COMO MANDADO.

 Sorriso/MT, 28 de abril de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 162466 Nr: 10585-52.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 VISTO/EM

Considerando que o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 

314/2020, prorrogou o prazo de vigência da Resolução 313/2020, para o 

dia 15/05/2020 de 2020, suspendendo os prazos e atos processuais e, 

considerando que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, por meio de entrevista , já sinalizou que irá seguir a Resolução do 

CNJ, resta por prejudicada as audiências designadas nesse período, até a 

data de 15/05/2020.

 Diante do acima exposto, DETERMINO que os processos com audiência 

designadas durante o período de suspensão, volte concluso ao gabinete 

após o retorno das atividades para designação de nova oralidade.

 Encaminhe cópia desta decisão a OAB/MT, 17.ª Subseção de Sorriso, 

Defensoria Pública Criminal de Sorriso e Ministério Público Estadual – 

Promotoria Criminal de Sorriso, para conhecimento, bem como determino 

que seja fixado na porta do Fórum comunicado para conhecimento das 

partes e testemunhas, vez que não será possível a intimação pessoal de 

todos do cancelamento das audiências.

 DETERMINO a intimação do MPE, da DPE, caso atuante no feito, do(s) 

Advogado(s) constituído(s), e testemunhas arroladas por aqueles (MPE e 
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DPE), sejam realizadas por telefone ou e-mail, com lastro no Portaria 

Conjunta n. 247 do e. Tribunal de Justiça, que dispõe sobre precauções 

contra o COVID-19.

 Cumpra com a urgência que o caso requer, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade, SERVINDO A DECISÃO COMO MANDADO.

 Sorriso/MT, 28 de abril de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 164227 Nr: 88-42.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE PEREIRA JEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182-A, CRISTIANO EUSTÁQUIO DE SOUZA JUNIOR - 

OAB:23547/O, RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - 

OAB:8016/MT

 VISTO/EM

Considerando que o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 

314/2020, prorrogou o prazo de vigência da Resolução 313/2020, para o 

dia 15/05/2020 de 2020, suspendendo os prazos e atos processuais e, 

considerando que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, por meio de entrevista , já sinalizou que irá seguir a Resolução do 

CNJ, resta por prejudicada as audiências designadas nesse período, até a 

data de 15/05/2020.

 Diante do acima exposto, DETERMINO que os processos com audiência 

designadas durante o período de suspensão, volte concluso ao gabinete 

após o retorno das atividades para designação de nova oralidade.

 Encaminhe cópia desta decisão a OAB/MT, 17.ª Subseção de Sorriso, 

Defensoria Pública Criminal de Sorriso e Ministério Público Estadual – 

Promotoria Criminal de Sorriso, para conhecimento, bem como determino 

que seja fixado na porta do Fórum comunicado para conhecimento das 

partes e testemunhas, vez que não será possível a intimação pessoal de 

todos do cancelamento das audiências.

 DETERMINO a intimação do MPE, da DPE, caso atuante no feito, do(s) 

Advogado(s) constituído(s), e testemunhas arroladas por aqueles (MPE e 

DPE), sejam realizadas por telefone ou e-mail, com lastro no Portaria 

Conjunta n. 247 do e. Tribunal de Justiça, que dispõe sobre precauções 

contra o COVID-19.

 Cumpra com a urgência que o caso requer, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade, SERVINDO A DECISÃO COMO MANDADO.

 Sorriso/MT, 28 de abril de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 204536 Nr: 212-54.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/O

 VISTO/EM

Considerando que o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 

314/2020, prorrogou o prazo de vigência da Resolução 313/2020, para o 

dia 15/05/2020 de 2020, suspendendo os prazos e atos processuais e, 

considerando que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, por meio de entrevista , já sinalizou que irá seguir a Resolução do 

CNJ, resta por prejudicada as audiências designadas nesse período, até a 

data de 15/05/2020.

 Diante do acima exposto, DETERMINO que os processos com audiência 

designadas durante o período de suspensão, volte concluso ao gabinete 

após o retorno das atividades para designação de nova oralidade.

 Encaminhe cópia desta decisão a OAB/MT, 17.ª Subseção de Sorriso, 

Defensoria Pública Criminal de Sorriso e Ministério Público Estadual – 

Promotoria Criminal de Sorriso, para conhecimento, bem como determino 

que seja fixado na porta do Fórum comunicado para conhecimento das 

partes e testemunhas, vez que não será possível a intimação pessoal de 

todos do cancelamento das audiências.

 DETERMINO a intimação do MPE, da DPE, caso atuante no feito, do(s) 

Advogado(s) constituído(s), e testemunhas arroladas por aqueles (MPE e 

DPE), sejam realizadas por telefone ou e-mail, com lastro no Portaria 

Conjunta n. 247 do e. Tribunal de Justiça, que dispõe sobre precauções 

contra o COVID-19.

 Cumpra com a urgência que o caso requer, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade, SERVINDO A DECISÃO COMO MANDADO.

 Sorriso/MT, 28 de abril de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 26029 Nr: 2384-46.2004.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KKADS, AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente através de sua procuradora e pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento 

do feito, informando o atual endereço da parte executada, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, inciso III).

 Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143252 Nr: 2762-21.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLOC, LCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, Elisabete Rute Rieth - OAB:10301/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - 

OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tento em vista o teor da certidão de fl. 109-verso, INTIME-SE a parte 

exequente, para indicar bens passíveis de constrição, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 315928 Nr: 15524-25.2019.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:13451, 

RENATA M. DE A. V NETO DEBESA - OAB:11674/B

 Dessa forma, ACOLHO a preliminar e nos termos do art. 293, do CPC, 

corrijo o valor atribuído à causa pelo requerente, para fixá-lo em R$ 

382.975,23 (trezentos e oitenta e dois mil e novecentos e setenta e cinco 

reais e vinte e três centavos). Assim, analisadas as matérias preliminares, 
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verifico que o processo encontra-se em ordem, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas, uma vez que as partes são legítimas e 

estão bem representadas.Dou o feito por saneado.Dando prosseguimento 

ao feito, DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 05/08/2020, às 15h30min.Intimem-se as partes para apresentarem o rol 

de testemunhas, nos termos do art. 450, do Código de Processo 

Civil.Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.A intimação das 

testemunhas só será feita judicialmente quando verificada alguma das 

hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Às providências.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330760 Nr: 446-54.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGBL, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCBN, MRN, PCCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO CEZAR CORREA DE LIMA, 

Filiação: Maria Antonia Correa de Lima, brasileiro(a), Telefone 65 9 

8412-8780. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, pelo Promotor de Justiça que ao final subscreve, no exercício 

de suas atribuições legais, o interesse de: H. G. B. L., brasileira, menor 

impúbere, nascida em 01/11/2018 no município de Tangará da Serra / MT, 

filha de Naely Cristina Batista Nogueira e Paulo Cézar Correa de Lima, 

atualmente recolhida junto à Casa Transitória da Criança de Tangará da 

Serra /MT; Vem, respeitosamente, propor a seguinte: AÇÃO DE 

DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR COM PEDIDO DE LIMINAR em face de 

Naely Cristina Batista Nogueira e Paulo Cézar Correa de Lima (...). I- DOS 

FATOS Consoante de infere dos documentos que instruem a presente 

ação, em especial a cópia do procedimento para aplicação de medidas de 

proteção cód. n. 310162, em trâmite na 2ª Vara Cível desta Comarca de 

Tangará da Serra / MT, os requeridos descumpriram os deveres 

decorrentes do poder familiar indicados no art. 22 da Lei Federal n. 

8.069/1990, o qual dispõe que aos pais incumbe o dever de sustento, 

guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse 

destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais 

(...). II- DO DIREITO (...) Desta forma, restando demonstrado que os 

requeridos incindiram nas hipóteses legais de perda do poder familiar, a 

procedência da presente ação é medida que de impõe. IV- DO PEDIDO 

Ante o exposto, o Ministério Público requer a citação dos requeridos para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem resposta escrita, julgando, ao 

final, totalmente procedente a presente ação, para decretar a perda do 

poder familiar dos demandados Naely Cristina Batista Nogueira e Paulo 

Cézar Correa de Lima, com relação à filha HELOYSA. (...). Atribui-se à 

causa, para os fins legais, o valor de R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove 

reais). (...). Nestes termos, pede e espera deferimento. Tangará da 

Serra/MT, 14 de janeiro de 2020. CAIO MARIO LOUREIRO - Promotor de 

Justiça.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista a cota ministerial de fl. 251 e 

considerando que foram realizadas diligências de busca de endereço do 

requerido Paulo Cesar Correa de Lima, restando infrutífera, DEFIRO o 

pedido de citação por edital.Posto isso, CITE-SE o requerido Paulo Cesar 

Correa de Lima, via edital.Não havendo manifestação nos autos, no prazo 

legal, se faz necessária ainda à nomeação de curador especial.Assim, 

considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de 

Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do Defensor 

Público, para querendo, apresentar contestação por negativa geral no 

prazo legal.Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 28 de abril de 2020

Marcos Ediones Bertholdi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335251 Nr: 3486-44.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da quantia de R$ 2.284,32, referente à 

complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça EDSON 

OSMAR ALVIANO COSTA, mediante guia a ser emitida junto ao site do 

T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330720 Nr: 423-11.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AILTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do valor de R$ 1.206,34, referente à 

complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça EDSON 

OSMAR ALVIANO COSTA, mediante guia a ser emitida junto ao site do 

T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336079 Nr: 3908-19.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES ACAMPO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇOES DE SAO PAULO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ESBROGLIO DE 

BARROS LIMA - OAB:80851 OAB RS

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDAO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, ABAIXO TRANSCRITO: 

Certifico, por fim, que em face das diligências realizadas nos endereços 

indicados, solicito a intimação da parte autora para efetuar a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 309 de 841



complementação da diligência no valor de R$ 146,96 (Cento e quarenta e 

seis reais e noventa e seis centavos). que deverá ser depositada por 

m e i o  d e  g u i a  d i s p o n i b i l i z a d a  n o  L i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficiala 

ANA CAROLINA MOGGI SOARES para recebimento dos valores, tudo 

conforme provimento 7/2017-CGJ e portaria n.º 064/2016/DF.

 O referido é verdade e dou fé.

Tangara da Serra, 24 de março de 2020.

ANA CAROLINA MOGGI SOARES

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335645 Nr: 3731-55.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PIRACICABA-SP, FERA FOMENTO EMPRESARIAL E 

RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA, ASSOCIAÇÃO MULTIMARCAS W 

DROGARIAS - FARMARCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR PEDRO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON LANCASTER DE 

TORRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

do requerido, efetuado por meio de Guia de diligência emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001407-75.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE SOUZA (AUTOR)

FRANCISCA FERREIRA LIMA TELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REU)

 

PROCESSO n. 1001407-75.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:FRANCISCA 

FERREIRA LIMA TELES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIA 

MARIA LOPES DA SILVA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

THIAGO Data: 08/10/2020 Hora: 09:00 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001408-60.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LORIENE RAMOS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001408-60.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LORIENE RAMOS 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 08/10/2020 Hora: 09:15 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 29 de abril de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-45.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LORIENE RAMOS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001409-45.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LORIENE RAMOS 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 08/10/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 29 de abril de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001410-30.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001410-30.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:CARLOS 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 08/10/2020 

Hora: 09:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 29 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-06.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Intime-se a parte adversa a fim de que se manifeste sobre os 

embargos opostos nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2º, 

do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 28 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001116-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE TATIANE RODRIGUES ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Compulsando os autos, verifica-se que embora tenha havido 

penhora de bens móveis, até a presente data não foi designada audiência 

de conciliação e, considerando que o prazo para oferecimento dos 

embargos em ação de execução de titulo extrajudicial é a data da 
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audiência (art. 53, §1º da Lei 9.099/95), DESIGNE-SE data para realização 

de audiência de conciliação. O pedido do ID 27665285 será apreciado 

após a realização da audiência. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 28 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010956-29.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS ANTONIO NUNES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Após a informação da petição do ID 16858467, determinou-se a 

certificação para qual patrono das reclamadas foi dirigida a intimação da 

sentença proferida nos autos. A certidão do ID 31498767 informou que a 

intimação da sentença foi enviada aos patronos das reclamadas via 

Sistema em razão de que os autos tramitavam inicialmente pelo Sistema 

PROJUDI. Contudo o sistema não informa o nome do advogado que 

recebeu a intimação. Em pesquisas no PROJUDI (print anexo) verificou-se 

que os advogados cadastrados da reclamada BV Financiamento S/A eram 

o Dr. Alexandre Ribeiro Funte Cañal e a Dra. Livrada Aparecida Gaete e 

para a reclamada Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S/A era apenas a Dra. Livrada Aparecida Gaete, ou seja, a 

intimação foi dirigida aos advogados acima nominados. Nas contestações 

foi requerido que todas as intimações fossem dirigidas aos advogados 

Dra. Elizete Aparecida O. Scatigna e o Dr. Alexandre Ribeiro Funte Cañal, 

ou seja, ambas reclamadas possuem os mesmos patronos. Em que pese 

tenha havido o correto cadastramento do advogado apenas em relação à 

reclamada BV financeira S/A, verifica-se que esse mesmo advogado 

patrocinava os interesses da reclamada Renova. Assim, ainda que se 

parta da premissa de que houve a regular intimação da sentença apenas 

em relação a reclamada BV Financeira, não há como alegar a ocorrência 

de qualquer prejuízo por ausência de intimação da reclamada Renova, uma 

vez que o patrono Alexandre Ribeiro Funte Cañal, o qual patrocinava a 

defesa de ambas, foi regularmente intimado do julgado (PROJUDI). 

Outrossim, antes de deliberar sobre o pedido de levantamento do valor 

bloqueado nos autos, proceda-se o cadastramento dos advogados Dra. 

Elizete Aparecida O. Scatigna e o Dr. Alexandre Ribeiro Funte Cañal para 

ambas as partes reclamadas. Após, intime-se as reclamadas do bloqueio 

do ID 15976978, nos termos da decisão do ID 15976969. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 29 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001411-15.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO INACIO ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001411-15.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ROBERTO 

INACIO ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 08/10/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 29 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRITS ALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000013-04.2018.8.11.0055. REQUERENTE: FRITS ALVES LIMA 

REQUERIDO: BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Fundamento e decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O requerente alega 

que desde o mês de março de 2017 é usuário dos serviços da empresa 

InterNitro, conforme Contrato de Provimento de Acesso a Internet, anexo. 

Ocorre que em meados do mês de agosto de 2017, prepostos da empresa 

requerida teria comparecido a residência do requerente para retirar a 

antena e todo o equipamento fornecido para prestação de serviços de 

internet, o qual não se tratavam de equipamentos fornecidos pela 

requerida, mas pela InterNitro. Sustenta que não tal ato, abusivo e ilegal, 

causou-lhe prejuízos de ordem moral, inclusive que seu modem queimou, 

situação em que teve que arcar com o pagamento de R$ 390,00 (trezentos 

e noventa reais) para o concerto e ficando por mais de 30 (trinta) dias 

sem internet. Alega que para solucionar o problema, solicitou informações 

junto a requerida, demonstrando inclusive que tais equipamentos não eram 

dela, mas sim da empresa IntraNet, contudo não teria obtido êxito, situação 

que só se resolveu após a notificação extrajudicial encaminhada pelo 

advogado da requerente, motivo pelo qual requer a procedência do pedido 

de indenização moral. No mérito, a reclamada alega que não praticou 

conduta ilícita a ensejar a condenação em danos morais, tendo em vista 

que os aparelhos retirados seriam referente a contratação da Sr. Leia 

(companheira do requerente), bem como que um dos aparelhos que lá 

estavam continham o selo de identificação da requerida, requerendo assim 

a improcedência da ação. Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que, a 

reclamada não cumpriu com seu ônus probatório, uma vez que não 

apresenta documento capaz de comprovar suas alegações. Isso porque, 

embora alegue que os aparelhos são de sua propriedade, deixou de 

comprovar que a Sra. Leia (companheira do requerente) teria solicitado 

instalação no endereço do requerente, bem como que os aparelhos 

retirados lhes pertenciam. Ainda, é possível verificar que a própria 

requerida apresenta documentos junto a contestação que demonstram a 

instalação dos equipamentos em outro endereço e solicitado por terceiro 

diverso do requerente. Sendo assim, verifico a falha na prestação de 

serviços pela reclamada, uma vez que agindo com abusividade e sem 

qualquer observância ou cautela, compareceu na residência do 

requerente, e, sem qualquer autorização extraiu equipamentos que não 

lhes pertenciam, situação que configura o ato ilícito cometido, situação que 

causou prejuízos que devem ser indenizados. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 311 de 841



integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. A responsabilidade da 

empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos 

do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. No caso em apreço o requerente é consumidor por 

equiparação, haja vista que em decorrência dos serviços contratados pela 

Sra. Leia, junto a empresa requerida, sofreu as consequências da falha 

na prestação de serviços, situação em que deve ser assistido pelo Código 

de Defesa do Consumidor. Tal responsabilidade é afastada apenas 

quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, 

do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Por outro lado, a requerente fez prova do fato constitutivo do 

seu direito e da veracidade da versão dos fatos deduzida na inicial, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do CPC. No pertinente aos danos morais, 

sua reparação é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição 

Federal de 1988, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e, não pode deixar de 

ser observada, uma vez que, no presente caso, restou patente a desídia 

da parte reclamada. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, 

do art. 5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso restou 

patente a desídia da requerida. No que tange ao quantum indenizatório, 

insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 4.000,00 pelos danos morais, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico. 

Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR as reclamadas a pagar a parte autora o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, 

a incidir a partir desta decisão, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jéssica da Silva Jesus Caetano 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJE. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000375-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY KARINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 14/12/2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILLEI SILVA MATOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. Intimo a parte adversa para, 

querendo, Impugnar, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000375-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY KARINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011921-41.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

C. W. COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON PADILHA ALVES OAB - MT18340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR BORGES (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 04/12/2019, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DARUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DARUI OAB - PE01204-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZEQUIAS ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-35.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE ALMEIDA MIQUELETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JONAS DA SILVA OAB - MT16978-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO AO REQUERENTE: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

REDESIGNADA PARA 21/01/2020 15:15 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-35.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE ALMEIDA MIQUELETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT16978-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-20.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR OAB - PE20366-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 09/05/2019, às 10H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-20.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR OAB - PE20366-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010349-21.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDES MENDES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ZANCANARO QUEIROZ OAB - MT13393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Em 15/05/2017, o Juízo responsável pela Recuperação Judicial, 

acatando o pedido da Recuperanda e o parecer ministerial, decidiu 

prorrogar o período de suspensão por mais 180 dias úteis, ou até a 

realização da Assembléia Geral de Credores, vejamos: “Destarte, diante 

da jurisprudência dominante, e atento e coadunado com os argumentos 

elencados pelo Ministério Público, defiro a prorrogação do stay period pelo 

prazo de 180 dias úteis, ou até a realização da AGC, valendo aquele que 

primeiro tiver o seu termo.” Deste modo, dando cumprimento às decisões, 

MANTENHO a SUSPENSÃO do presente processo por mais 180 (cento e 

oitenta) dias úteis ou até a realização da AGC no Juízo de Recuperação. 

Intimem-se as partes de que eventuais peticionamentos somente serão 

analisados após findado o prazo de suspensão. Decorrido o prazo, voltem 

conclusos os autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário Tangará da 

Serra/MT, 31 de julho de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-22.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRA KACHOBOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI BANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 28/10/2019, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002051-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DOUGLAS CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-24.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LEAO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora da Audiência conciliação designada 

para 04/06/2019 13:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-24.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LEAO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 
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entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-58.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BARROSO OLIVEIRA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 08/07/2020 13:45MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-58.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BARROSO OLIVEIRA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 08/07/2020 13:45MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001412-97.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEISSON RAI KRAMER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001412-97.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:GEISSON RAI 

KRAMER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUAN EUZEBIO DEBO ORTH 

POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 07/10/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 29 de abril de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001575-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório: Dispensado, com fundamento no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. Fundamentação: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista, inclusive no tocante a 

inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII do CDC. Em 

síntese, a parte autora afirma que possui plano de saúde junto à requerida 

e que sua filha é beneficiaria do plano de saúde, alega que procurou 

tratamento médico fora do Estado e que contraiu despesas com 

transportes terrestres e aéreos, bem como teve gastos com consultas e 

procedimentos, aduz que devido ao deslocamento para o tratamento de 

saúde a beneficiária do plano deixou de frequentar aulas escolares razão 

pela qual busca ressarcimento referentes despesas dos danos materiais 

e morais. A ré, por sua vez, afirma que não realizou qualquer conduta 

ilícita, em momento algum houve negativa de cobertura de assistência 

médica por parte da operadora de plano de saúde para qualquer 

procedimento solicitado administrativamente pela parte autora. Afirma que 

a autora realizou tratamento em prestador de serviços médicos não 

conveniados ao sistema Unimed, aduz que não há disposição contratual 

que prevê que o ressarcimento de despesas contraídas voluntariamente 

por seus beneficiários, por fim pugna pela improcedência de demanda. É 

oportuno salientar que a prova de negativa de cobertura de tratamento 

médico e hospitalares credenciados junto à operadora de plano de saúde 

de acordo com a abrangência geográfica contratada enquanto prova 

constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do 

CPC. E, por inexistir nos autos comprovantes de inexistência de 

profissionais e hospitais conveniados que poderiam realizar o tratamento 

médico. Verifica-se, portanto, que não houve falha na prestação do 

serviço ofertado pela ré, a operadora de plano possui cobertura em 

hospitais, clínicas e laboratórios credenciados, na área de abrangência 

geográfica nacional, tendo inclusive médicos especialistas credenciados 

junto à ré na cidade de Curitiba-Pr. Cumpre salientar, por fim, que o fato da 

parte autora se sentir mais confiante com a contratação particular de 

determinado profissional não é suficiente para determinar que a operadora 

do plano de saúde arque com os custos tratamento, sendo necessário 

comprovar a impossibilidade ou negativa de realização do tratamento pelo 

profissional conveniado nos hospitais conveniados ou o caráter de 

emergência do atendimento, o que não restou demonstrado no caso. 

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA POR 

MÉDICO E HOSPITAL NÃO CREDENCIADOS. RESSARCIMENTO DE 

DESPESASURGÊNCIA E FALTA DE MÉDICO E HOSPITAL CREDENCIADOS. 

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. 

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o 

acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução 

da lide. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte 

recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional. 2. Consoante 

a jurisprudência desta Corte, em casos excepcionais, como nas hipóteses 

de urgência ou emergência do atendimento e ausência de hospital 

conveniado para receber o paciente, é possível o ressarcimento das 

despesas efetuadas pelo beneficiário de plano de saúde em rede não 
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conveniada. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta o exame de 

questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão 

no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as 

Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem 

concluiu que ficou caracterizada a urgência do procedimento, bem como a 

comprovação de que o único médico que oferece a cirurgia não é 

credenciado à operadora de saúde . Entender de modo contrário implicaria 

reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo 

interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 399.848/RS, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

27/06/2017, DJe 01/08/2017) (grifo nosso). Dessa forma, entendo que não 

há qualquer ilegalidade ou abusividade na negativa de reembolso dos 

valores despendidos, tendo em vista que a contratação do profissional 

médico particular em outro Estado ocorreu por opção da parte autora, não 

havendo que se falar em indenização por danos materiais ou morais no 

caso. 3. Dispositivo: Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por julgar IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, 

art. 55. Por consequência, julga-se extinto o feito, com julgamento de 

mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 05 de Dezembro de 2019. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga 

Matrícula: 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 05 de Dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010808-52.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDES APARECIDA TRETTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES OAB - MT0012771A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. Intimo a parte adversa 

para, querendo, Contrarrazoar, no prazo legal. Certifico que não é 

possível habilitar o advogado André de Almeida no Polo Passivo, em razão 

de que o mesmo não possuí cadastro no Sistema PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-41.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO ZUCONELLI NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE APARECIDA WAINER OAB - MT24054/O-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001783-95.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ROZENDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMO o Reclamante para Prestar Contas, na forma determinada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-93.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002678-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATIELLI DE OLIVEIRA ANGOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE CAROLINA VIEIRA OAB - MT24838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

COMERCIAL MILENIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002678-90.2018.8.11.0055 Reclamante: NATIELLI DE OLIVEIRA ANGOLA 

Reclamada: COMERCIAL MILENIO LTDA ME Reclamada: OMNI FINANCEIRA 

S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo 

rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Com efeito, em se tratando de relação 

consumerista, todos os fornecedores que fazem parte da cadeia de 

consumo respondem solidária e objetivamente pelos danos causados na 

prestação dos serviços, na forma dos arts. 7°, parágrafo único, e 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, in verbis: Art. 7° Os direitos previstos 

neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções 

internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna 

ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas 

competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, 

analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor 

a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos 

previstos nas normas de consumo. Art. 14. O fornecedor de serviços 
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responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Da mesma forma, o art. 25, § 1º, do Código de 

Defesa do Consumidor, também prevê a solidariedade entre os 

causadores do dano: Art. 25. É vedada a estipulação contratual de 

cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar 

prevista nesta e nas seções anteriores. § 1° Havendo mais de um 

responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente 

pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. Desse modo, 

conforme o acordo celebrado entre as partes (Id. 18596839), do qual ficou 

acordado que a Segunda Reclamada comprometem-se a pagar o valor de 

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o qual, embora conste que 

refere-se única e exclusivamente à Primeira Reclamada, não se pode 

olvidar que trata-se de obrigação solidária e que o requerimento de 

prosseguimento face ao Primeiro Reclamado não afasta o fato de se tratar 

de obrigação solidária, cujo procedimento está pautado em lei. Portanto, 

tratando-se de acordo realizado entre a Autora e um dos Reclamados com 

responsabilidade solidária, esse acordo abrange todos os danos sofridos 

pela demandante, nada mais restando a ser indenizado, bem como 

favorece aos demais Reclamados, diante da solidariedade existente entre 

eles e em conformidade com o que dispõe o art. 844, § 3º, do Código Civil, 

do que segue que a demanda deve ser extinta em relação à codevedora. 

A propósito: Recurso Inominado nº 0064336-37.2017.811.0001. Origem: 

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá. Recorrentes: Ilza Pereira Soares 

e Paulo da Silva Pistori. Recorrida: Avianca. Data do Julgamento: 

03/09/2019. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACORDO FORMULADO COM UMA 

DAS EMPRESAS REQUERIDAS - HOMOLOGAÇÃO - DEVEDORES 

SOLIDÁRIOS - INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO § 3º DO ARTIGO 844 

DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, 

houve homologação do acordo entabulado entre a consumidora e uma das 

reclamadas solidárias. 2. Em se tratando de responsabilidade solidária, a 

transação firmada entre os autores e uma das reclamadas aproveita a 

corré remanescente, produzindo efeitos entre todas as partes, nos 

moldes do § 3º do art. 844, do CC. 3. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Relatório. 

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu 

o feito em razão da homologação do acordo firmado entre a parte autora e 

a requerida CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. A parte 

requerente pretende a desconstituição da sentença e prosseguimento da 

ação, ao argumento de que o acordo não abrangeu a requerida Avianca. 

A parte recorrida, embora devidamente intimada, deixou de apresentar 

contrarrazões. É o relatório. VOTO Colendos Pares: Inicialmente, refuto a 

preliminar de nulidade da sentença, pois não diz respeito à erro 

procedimental, mas sim ao mérito do recurso (reconhecimento da 

solidariedade entre as empresas requeridas). Os autores postulam 

indenização por danos morais e materiais decorrentes de alteração do voo 

contratado proposta contra a agência de turismo e contra a companhia 

aérea. Em audiência de conciliação os requerentes firmaram acordo com a 

requerida CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A. Ato contínuo 

foi proferida sentença que homologou o acordo e extinguiu o feito em 

relação a todas as empresas requeridas, em decorrência da aplicação do 

art. 844, § 3º do Código Civil. A recorrente argumenta que o acordo não 

abrangeu a requerida Avianca, motivo pelo qual, requer a continuidade da 

ação em relação a ela. A recorrente narra em sua peça de ingresso uma 

única ofensa ou violação de direito, porém com mais de uma reclamada, 

situação esta que se encaixa perfeitamente na definição de 

responsabilidade solidária prevista na segunda parte do artigo 942 do 

Código Civil e seu parágrafo único, verbis: Art. 942 - Os bens do 

responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à 

reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos 

responderão solidariamente pela reparação. Parágrafo único. São 

solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas 

designadas no art. 932. Denota-se que houve transação realizada entre a 

consumidora e a empresa requerida CVC Brasil Operadora e Agência de 

Viagens S/A. Assim, resta evidente que a transação realizada nos autos 

se estende à corré, nos termos do § 3º do artigo 844, do Código Civil, 

verbis: ?Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos 

que nela intervierem, ainda que diga respeito à coisa indivisível. § 1.º Se 

for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador; § 2.º Se 

entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste 

para com os outros credores; § 3º Se entre um dos devedores solidários 

e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.? Nesse 

sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: 

?RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DÉBITO INDEVIDO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO - ACORDO EFETIVADO COM UM DOS REQUERIDOS - 

HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO E DETERMINAÇÃO PARA 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO ÀS PARTES QUE NÃO 

PARTICIPARAM DO ACORDO - INVIABILIDADE - RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA - EXTENSÃO DO ACORDO AO DEMAIS CO-DEVEDORES - § 3º 

DO ART. 844, DO CC - EXTINÇÃO DA AÇÃO INDENIZAÇÃO COM 

RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES - ART. 269, III, DO CPC e § 3º, DO 

ART. 844, DO CC - RECURSO PROVIDO. Se a ação de indenização foi 

intentada contra vários requeridos, apontando-os como solidariamente 

responsáveis pelos supostos danos causados à autora/agravada, 

celebrando esta um acordo com um deles, no qual dá plena, geral e 

irrestrita quitação das verbas indenizatórias pleiteadas, não há que se 

falar em prosseguimento da ação quanto aos demais requeridos, 

porquanto a teor do artigo 844, § 3º do Código Civil, os efeitos da 

transação se estende a todos se estes não anuíram ao acordo.? (AI 

51943/2009, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 21/07/2010, Publicado no DJE 05/08/2010) (destaquei) 

Destarte, considerando que o acordo já foi devidamente homologado pelo 

juízo a quo e face ao reconhecimento da aplicabilidade do disposto no § 

3.º do artigo 844, do Código Civil ao caso em apreço, deve ser 

integralmente mantida a sentença que extinguiu o feito. Pelas razões 

expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE 

PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do 

artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, 

suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC. É como voto. 

Valdeci Moraes Siqueira - Juíza Relatora “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA 

COM TARIFA PROMOCIONAL. REGRAS DE CANCELAMENTO E 

ALTERAÇÃO PREVIAMENTE ESTABELECIDAS. TRANSAÇÃO REALIZADA 

EM AUDIÊNCIA COM APENAS UMA DAS RÉS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO 

EM RELAÇÃO À RÉ CO-DEVEDORA. ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. 

OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO QUE DEVE SER MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007305014, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins 

Facchini, Julgado em 28/11/2017).” Assim, OPINO pela EXTINÇÃO da 

obrigação solidária, em decorrência do acordo firmado pelas partes neste 

processo, constante na Id. 18596839, para que surta os efeitos jurídicos e 

legais em relação a todos os Reclamados, não cabendo, portanto, o 

prosseguimento do presente feito. Em consequência, OPINO pela extinção 

do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Após, nada sendo requerido, arquive-se os autos dando as baixas 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Amanda 

Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002548-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR JOSE PAULI (REQUERENTE)
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SILVIA SALETE VIZZOTO PAULI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEACH PARK VACATION CLUB (REQUERIDO)

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RAFAEL GAZZINEO OAB - CE0023495A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002548-03.2018.8.11.0055 Reclamante: SILVIA SALETE VIZZOTO PAULI 

Reclamante: WALDIR JOSÉ PAULI Reclamada: BEACH PARK VACATION 

CLUB Reclamada: RCI BRASIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INTERCÂMBIO LTDA SENTENÇA Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Rejeito ainda a preliminar de ausência de 

ilegitimidade passiva suscitada pelas Reclamadas, com base no disposto 

do artigo 18, CDC, em virtude da solidariedade dos integrantes da cadeia 

de fornecedores. Por fim, rejeito a preliminar de ausência de interesse de 

agir, a qual se confunde com o mérito, sendo julgada em momento 

oportuno. Narram os Reclamantes que firmaram contrato de cessão, 

modalidade time sharing, para utilização de pontos em viagens diante de 

muita insistência de prepostos das Reclamadas, no entanto, por 

acreditarem ser desvantajoso o contrato firmado pleitearam a rescisão 

após ter pago o valor de R$ 12.594,60 (doze mil, quinhentos e noventa e 

quatro reais e sessenta centavos), no entanto, foi retido o valor de R$ 

12.310,30 (doze mil, trezentos e dez reais e trinta centavos), a título de 

multa e utilização de serviços. Diante dos fatos os Reclamantes 

argumentam que não utilizaram o serviço, bem como pugnam pela redução 

da multa imposta e restituição de 90% do valor pago além de indenização 

por danos morais. As Reclamadas, em defesa, alegam que os 

Reclamantes pleitearam a restituição por livre vontade e não por 

inadimplemento das empresas, sendo indevida a restituição de valores na 

forma pleiteada, bem como que o serviço foi utilizado por terceiro (Ana 

Paula Galli Sanchez). Em sede de impugnação os Reclamantes reiteram os 

fatos iniciais e afirmam que desconhecem a terceira pessoa que 

supostamente utilizou os serviços em seu nome, bem como que não houve 

qualquer autorização para que terceira pessoa utilizasse o serviço. Da 

análise do processo e dos documentos que o instruem, verifica-se 

incontroversa a existência do contrato firmado pelos autores, bem como 

que houve distrato, ficando retido quase que a totalidade do montante 

pago. Ao tempo em que o referido art. 413 do CC possibilita a redução 

equitativa da penalidade, o art. 51, II e IV, do CDC, estabelece que são 

nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais que 

subtraiam a opção de reembolso da quantia já paga ou que provoquem 

desvantagem exagerada. A respeito do tema, a doutrina firmou 

entendimento de que, "na hipótese de desfazimento do negócio principal, 

seja por mútuo consenso ou por motivo de força maior, as arras devem 

ser devolvidas ao 'reus debendi', sob pena de caracterizar-se 

enriquecimento sem causa" (in Curso de Direito Civil. 3. ed. Rio de Janeiro - 

Forense, 2008, p. 454). Ainda que os autores não tenham pedido a 

rescisão com base em descumprimento contratual por parte da empresa, 

por se tratar de relação de consumo, o comprador tem o direito de 

rescindir o contrato. Ademais, as cláusulas contratuais sempre deverão 

ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do 

CDC). Nos termos do art. 6º, V, do CDC, é direito básico do consumidor a 

possibilidade de modificação das cláusulas contratuais onerosas ou a 

revisão em decorrência de fato superveniente que tornem as cláusulas 

excessivamente onerosas para o consumidor. Portanto, poderá haver a 

desistência contratual, sem que o consumidor perca as prestações já 

pagas ou arque com a totalidade do valor contratado, se ainda não foi 

pago. Desta feita, inviável o abatimento de cerca de 100%, sob pena de 

enriquecimento injustificado das Reclamadas. Ademais, admissível o 

percentual de 10%, tomando por base o princípio da razoabilidade. Não 

pode, portanto, o consumidor ser apenado exorbitantemente em virtude da 

desistência antecipada. No mais, não restou demonstrado qualquer 

autorização para que terceiro utilizasse o serviço conforme informado, 

não sendo as telas sistêmicas aptas a suprir dita autorização, motivo pelo 

qual não merece acolhimento. No entanto, não merece acolhimento o pleito 

de danos morais, os quais não restaram demonstrado, não passando a 

situação de mero dissabor, não dando ensejo à indenização, não se 

podendo perder de vista que o pleito de restituição se deu somente após o 

término do contrato. Corroborando: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E 

RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE TIME SHARING. RESOLUÇÃO. 

RESSARCIMENTO DE VALORES. DANOS MORAIS. Ausência de interesse 

em recorrer adesivamente por parte dos réus. Aplica-se o prazo 

prescricional decenal previsto nos arts. 177 do CC/1916 e 205 do CC/2002 

nas pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual. 

Decreto de prescrição afastado. A primeira ré detém legitimidade para a 

causa, uma vez demonstrada sua vinculação ao empreendimento hoteleiro 

oferecido aos autores. Ilegitimidade passiva do segundo réu reconhecida, 

pois não participou dos contratos entabulados e seu nome não aparece 

em documentos que possam sugerir a sua ligação pessoal com o 

empreendimento. Demonstrado que os autores não usufruíram das diárias 

a que tinham direito em face do fechamento e venda do hotel objeto do 

contrato, restou configurado o inadimplemento contratual por parte das 

demandadas, ensejando a resolução do contrato. Falta de prova do 

desembolso de valores que inviabiliza acolher o pedido de ressarcimento. 

Dano moral não configurado, pois o mero descumprimento contratual, por 

si só, não causa prejuízo moral indenizável. Sucumbência redistribuída. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO RÉU RECONHECIDA. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, Nº 

70071856512, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em: 14-06-2017). 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para SOLIDARIAMENTE: CONDENAR 

as Reclamadas a ressarcirem aos Reclamantes o montante de 90% do 

valor pago pelo contrato firmado, valor este equivalente a R$ 11.050,84 

(onze mil e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), já abatido o valor 

restituído de R$ 284,30 (duzentos e oitenta e quatro reais e trinta 

centavos) o qual deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros 

de 1% a.m. da data do desembolso de cada parcela. OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido de danos morais. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. P. 

I. C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda 

Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 
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da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000209-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SILVANA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT15152/O-O (ADVOGADO(A))

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA (REQUERIDO)

PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO AUGUSTO CASSETARI OAB - PR29094 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO(A))

QUEILA JAQUELINE NUNES MARTINS OAB - SC15626 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000209-71.2018.8.11.0055. REQUERENTE: JOELMA SILVANA DE 

ANDRADE REQUERIDO: COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI 

LTDA, PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Observa-se que a causa em exame ostenta complexidade em razão da 

prova, pois, para o seu desate, é visível a necessidade de perícia, 

expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal 

que cerca os procedimentos afetos aos Juizados Especiais, consonante 

determina a norma inserta no art. 2º da Lei 9.099/95. Conforme se extrai 

dos autos a parte Reclamante informa que adquiriu junto a primeira 

reclamada 84,96m de porcelanato Everest (SG) 60x60, LUPUS, lote D5, da 

marca da Segunda requerida no dia 22/04/2013 para instalar em seu novo 

imóvel residencial, o qual teria dado início às obras em 2013. Alega que no 

momento da compra não lhe foi entregue nenhum termo de garantia, com 

tudo o vendedor teria informado que a garantia é de 5 (cinco) anos. Alega 

ainda que após a instalação do porcelanato em 18/04/2014 a requerente 

se mudou para sua nova residência, ocasião na qual em sua primeira 

lavagem notou de imediato manchas no piso, contudo achou que as 

manchas sumiriam após algumas limpezas. Ocorre que se passaram 

meses, e mesmo após inúmeras tentativas de limpeza, as manchas do 

porcelanato persistiam, situação na qual entrou em contato com a segunda 

requerida através da primeira requerida, mas que posteriormente 

formalizou a comunicação dos fatos por e-mail, contudo sem êxito em 

virtude de divergência entre a data da reclamação e da nota fiscal. A 

Reclamada, por sua vez, afirma que não cometeu nenhum ato ilícito e que 

neste caso inexiste causa para sua responsabilização, bem como a 

ausência do nexo causal ante a ausência de comprovação do defeito de 

comprovação alegado na inicial. As partes requerem realização de perícia. 

Pois bem. Analisando os autos verifica-se que de fato há necessidade de 

realização de perícia, tendo em vista que mesmo que se considere a 

decadência do pedido de ressarcimento, pelo decurso do prazo de 90 

dias, o que é controverso, em primeiro lugar porque não se sabe 

exatamente quando o vício, que é oculto, fez-se evidente, e em segundo 

lugar porque há alegação na inicial de que o produto teria 5 anos de 

garantia – caso em que esse é o prazo que deve ser considerado. 

Ademais, a requerente requer indenização pelo fato do produto, cujo 

prazo de prescrição é de 5 anos, conforme art. 26 do CDC, contudo para 

avaliar se houve fato do produto, é imprescindível avaliar se houve o 

defeito, sendo necessário a perícia para verificar este caso. Assim, a 

reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê não se trata 

de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Em situação muito 

semelhante, a Turma Recursal já decidiu: Recurso Inominado: 

0010064-39.2012.811.0011 Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA Recorrentes: LORENZETTI - COMÉRCIO MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA e BIANCOGRES Recorrido: JULIANO 

JARDIM CAMPOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 17/02/2017 EMENTA: RECURSOS 

INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MROAIS. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. 

REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO. LAUDOS TÉCNICOS 

REALIZADOS DE FORMA UNILATERAL PELAS EMPRESAS RECORRENTES 

CONSTATANDO A INOCORRÊNCIA DO DEFEITO. IMPOSSIBILIDADE DE 

PRESUNÇÃO DA EXISTÊNCIA DO VÍCIO. NECESSIDADE DE PROVA 

PERICIAL PARA AFERIÇÃO DA CAUSA DO DEFEITO. COMPLEXIDADE DA 

CAUSA. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO DE 

OFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PROCESSO EXTINTO. 

RECURSO PREJUDICADO. 1. De proêmio, não há se falar em cerceamento 

de defesa por suposta ausência de análise dos laudos técnicos 

colacionados aos autos pelo juízo de origem, na medida em que o 

magistrado não está obrigado a rebater todas as teses levantadas pelas 

partes, desde que os fundamentos utilizados tenha sido suficiente para 

embasar sua decisão, conforme ocorreu na espécie. 2. Trata-se de 

hipótese de vício de produto, na qual postula o Recorrido pela condenação 

das empresas Recorrentes ao pagamento de indenização por danos 

morais e materiais, em razão do suposto defeito existente no piso de 

porcelanato adquirido. 3. Na espécie, vislumbra-se que se trata de vício 

oculto, porquanto constatado pelo consumidor somente após o seu 

assentamento. 4. Analisando detidamente o arcabouço probatório 

realizado no feito, é possível verificar que as empresas Recorrentes 

carrearam aos autos 02 (dois) laudos técnicos, sendo que um deles foi 

elaborado por empresa terceirizada, denominada de Centro Cerâmico do 

Brasil, no intuito de demonstrar a inexistência de defeito no piso adquirido 

pelo Recorrido. 5. Em observâncias aos resultados descritos nos 

referidos laudos, verifico que não restou constatada a existência de 

qualquer defeito nas peças analisadas, ao contrário, todas teriam sido 

aprovadas pela norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnica), NBR13818/97, que tem como objetivo fixar as características 

exigíveis para a fabricação, marcação, declarações em catálogos, 

recebimento, inspeção, amostragem, ensaios opcionais complementares, 

métodos de ensaios e aceitação de placas cerâmicas, conforme termos 

d i v u l g a d o s  n o  s i t e  e l e t r ô n i c o 

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=4502. 6. Conquanto 

estes laudos técnicos tenham sido minuciosamente impugnados pelo 

Recorrido, ao argumento de que não foram observadas todas as 

exigências técnicas para a sua confecção, como o número necessário de 

amostragem, fato é que tal controvérsia somente pode ser dirimida com a 

realização de perícia técnica, a ser realizada sob o crivo do contraditório e 

da ampla defesa, a revelar a complexidade da matéria e a consequente 

incompetência do Juizado Especial Cível. 7. Incompetência absoluta é 

matéria de ordem pública e, como tal, pode ser reconhecida, de ofício, a 

qualquer momento e grau de jurisdição. 8. Extinção sem resolução do 

mérito da ação que se impõe. 9. Incabível a aplicação de pena por litigância 

de má-fé, porquanto inocorrente qualquer das hipóteses elencadas no art. 

80, do Código de Processo Civil. 10. Recurso prejudicado. Por fim, anoto 

que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias. Pelo exposto, reconheço a incompetência absoluta deste 

Juizado Especial para processar e julgar o feito e, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei 

nº9.099/95 Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO 

J u í z a  L e i g a  M a t r í c u l a  n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1002662-05.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIONE NATALICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 09/07/2020 08:45MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002002-11.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MANOEL FIGUEIREDO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NASLE DOGAN OAB - MT26146/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARA DA SERRA-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS OAB - MT25690/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002002-11.2019.8.11.0055. REQUERENTE: JEFFERSON MANOEL 

FIGUEIREDO DE MORAIS REQUERIDO: INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de restituição de 

indébito de contribuição previdenciária proposta por JEFFERSON MANOEL 

FIGUEIREDO DE MORAIS em desfavor do INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre Adicional de Produtividade Fiscal, bem como a restituição dos 

valores descontados, no importe atualizado de R$ 17.472,72 (dezessete 

mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos). 

Dispensada audiência de conciliação. Citado, o requerido manifestou 

solicitando litisconsórcio incidental ativo entre os processos 

nº1002242-97.2019.8.11.0055, 1002460-28.2019.8.11.0055 e estes autos. 

Pois bem. Admite-se litisconsórcio em qualquer processo ou procedimento, 

inclusive nas causas da competência dos Juizados Especiais (art. 10 da 

Lei nº 9.099/95). Contudo verifica-se que no caso em apreço não resta 

preenchido os requisitos para tanto, haja vista que o litisconsórcio 

incidental poderá ocorrer em três situações, vejamos: 1. Em razão da 

conexão: a conexão gera a reunião de processos e, portanto, pode gerar 

o litisconsórcio. 2. Sucessão processual: o réu falece, seus herdeiros 

poderão assumir a posição e onde havia um sujeito, surgirão tantos 

sujeitos passivos quanto forem os herdeiros. 3. Intervenção de terceiros: 

algumas intervenções de terceiros podem redundar em litisconsórcio 

superveniente. Ex. Denunciação da lide, chamamento ao processo, geram 

litisconsórcio superveniente. Estudaremos detalhadamente cada forma de 

intervenção de terceiros em momento oportuno. Neste sentido, 

considerando que não é o caso de conexão nos autos, haja vista que se 

tratam de partes diversas e de vínculos distintos e individual, bem como 

que não se trata de sucessão processual, e, portanto, não há que falar 

em litisconsórcio. Ainda, não é permitido qualquer intervenção de terceiros 

no rito sumaríssimo, situação que resta inaplicável o requisito nº 3. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado 

(art.355, I, do CPC). A Reclamante requer a restituição das contribuições 

previdenciárias do período de 12/2013 a até 08/2019 conforme planilha de 

cálculo anexa. PRESCRIÇÃO Como se sabe, a jurisprudência é pacífica no 

sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo de direito em 

obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º 

do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2]. Ultrapassado o 

prazo quinquenal verifico a ocorrência da prescrição em relação às 

parcelas de 12/2013 a 08/2014, haja vista que a ação foi distribuída no dia 

13/09/2019. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral 

referente ao período anterior a 08/2014. Em síntese, diz o requerente que 

está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. A Lei 

Complementar Municipal nº 127/2008, dispõe sobre claramente que o 

Adicional de Produtividade Fiscal não será incorporado ao vencimento do 

servidor a qualquer título, in verbis: “Art. 1º Esta Lei regulamenta o artigo 

193 da Lei Complementar nº 6/94, de 21 de junho de 1994 - Regimento 

Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra-MT, 

dispõe da instituição do `Adicional de Produtividade Fiscal` pelo 

desempenho da atividade de fiscalização e incremento da arrecadação 

aos Servidores Efetivos da Fiscalização Tributária, Posturas e Obras e da 

Vigilância Sanitária do Município de Tangará da Serra-MT, como 

instrumento de incentivo ao aumento da produtividade, da eficiência e da 

eficácia, visando à melhoria e à modernização dos procedimentos de 

arrecadação dos tributos municipais e da qualidade de vida dos munícipes. 

Art. 2º O `Adicional de Produtividade Fiscal` será atribuído em função do 

efetivo desempenho do servidor efetivo, considerado as suas atividades 

de fiscalização tributária, obras, posturas e vigilância sanitária, e sobre a 

arrecadação, gerenciamento e atualização de informações dos cadastros 

fiscais, lançamento, cobrança e arrecadação de tributos, recuperação de 

valor adicionado, e controle financeiro das receitas e das despesas, 

vistorias, cadastramento e fiscalização dos estabelecimentos de interesse 

da saúde. (...) Art. 4º O Adicional de Produtividade Fiscal de que trata esta 

Lei será paga no mês subseqüente ao de sua apuração e não se 

incorporará ao vencimento do servidor a qualquer título.” O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do AI 710361, com precedentes 

reconhecida, fixou o entendimento de que “Esta Corte fixou entendimento 

no sentido que somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor 

sofrem incidência da contribuição previdenciária”. Sobre o Adicional de 

Produtividade Fiscal o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na 

decisão do processo nº 1000002-43.2016.8.11.0055 assim decidiu: 

RECURSO DE APELAÇÃO -MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO 

–AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

–ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL -NATUREZA PROPTER 

L A B O R E M  – E X T E N S Ã O  A  A P O S E N T A D O S 

–IMPOSSIBILIDADE–DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA –RECURSO 

DESPROVIDO. As gratificações que possuem natureza propter laborem, 

possuem caráter transitório e excepcionais. Quando desaparecidos os 

motivos que a justificam, elas, por consequência são extintas, sem, 

contudo, integralizar os vencimentos do servidor, independente do tempo 

que são percebidas. (TJMT -RAC nº 1000002-43.2016.811.0055 -QUARTA 

CÂMARA CÍVEL -Relator: Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA -Data da 

sessão: Cuiabá-MT, 06/12/2016). Desta forma, não sendo o Adicional de 

Produtividade incorporado a aposentadoria não há como sofrer a 

incidência da contribuição previdenciária, em conformidade com o 

entendimento do STF. O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional de Produtividade Fiscal, no período de 08/2014 a 08/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com o entendimento 

pacifico pelo STF, faz jus à restituição. Indefere-se o pedido de restituição 

em dobro, eis que não comprovado a má fé da reclamada. Diante do 

exposto, nos termos na fundamentação, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDENCIA dos pedidos da inicial para: 1) Declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional de produtividade fiscal; 2) 

Condenar a reclamada a restituir a autora a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional de 

produtividade fiscal, nos meses 08/2014 até 08/2019, acrescidas de 

correção monetária pelo INPC e acrescido de juros de mora de 0,5% ao 

mês desde o desembolso e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA 

SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no 

sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 1º - As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 
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do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA N. 85: Nas relações 

jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi gure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio 

anterior à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002817-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LEOPOLDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GONZAGA BRANDAO MOREIRA RAMOS OAB - 

MT27296/O (ADVOGADO(A))

ALAN OLIVINO MARAN OAB - MT25201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002817-08.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ADEMIR LEOPOLDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de ação de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por ADEMIR LEOPOLDO DOS SANTOS em face de 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MT, ESTADO DE MATO GROSSO. É o suficiente a relatar. 

Fundamento e decido. Alega o requerente que vendeu e realizou a 

transferência do veículo com placa JZH6456, na data de 21/05/2009, 

conforme consta inclusive no sistema da DETRAN/MT a transferência 

efetivada. Ocorre que o requerente teve seu nome inserido na dívida ativa 

do Estado de Mato Grosso, bem como sofreu protesto junto ao 1º Serviço 

Notarial e Registral de Tangará da Serra/MT, decorrente de dívidas de 

IPVA do período de 2011 até 2018, tendo em vista que tais dividas 

constavam do sistema da SEFAZ/MT em nome do requerente. Por fim, 

alega que é autônomo e em decorrência da negativação indevida ficou 

impedido de realizar seu trabalho, sofrendo danos materiais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Em contestação, a reclamada, em síntese, 

ausência de comprovação das alegações da inicial. Requerem a 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Dá análise dos autos, 

especialmente as provas documentais, verifica-se que tais documentos 

confirmam as alegações do requerente notadamente de que realizou a 

devida transferência do veículo ainda em 2009, conforme documento 

anexo no Id. 26694446, alegação esta não desconstituída ou modificada 

pelas reclamadas. Não sendo comprovado pela reclamada que a 

propriedade do veículo de fato pertence ao requerente, tenho que os 

pedidos da inicial são procedentes. Desta forma, verificado o ilícito 

cometido pela reclamada que gerou danos ao requerente, a indenização 

medida que se impõe. A consulta aportada ao feito demonstra que o 

demandado inseriu o nome do autor no rol de mal pagadores pelo débito 

discutido. Verifica-se que o requerido deixou de aportar ao feito qualquer 

documento hábil para demonstrar a existência de negócio jurídico 

pactuado entre as partes, e consequentemente não comprova a legalidade 

da negativação. Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o 

princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt 

(nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa). É inafastável a 

conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus estabelecido 

no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Com isso, resta 

evidenciada a irregularidade da dívida. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Ademais, deixo de acolher o pedido de indenização por danos 

materiais, ante a ausência de comprovação do dano, ao passo que a 

simples alegação sem qualquer documento de comprovação gera a 

improcedência do pedido. Ante o exposto, opino pela parcial procedência 

da pretensão contida na inicial, apenas para: DECLARAR a inexistência de 

propriedade do veículo objeto de discussão, e, consequentemente 

declarar inexistente os débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa 

(administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do veículo descrito 

na petição inicial, vencidos ou vincendos, bem como para determinar o 

cancelamento definitivo do protesto descrito na inicial e a consequente 

exclusão do nome da reclamante definitivamente dos órgãos de proteção 

ao crédito, especificamente com relação aos débitos objeto da presente 

demanda; Determino, ainda que a reclamada realize a regularização 

cadastral dos registros devendo retirar o nome do requerente como 

proprietário para evitar responsabilidades futuras; CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título 

de indenização por dano moral, acrescidos de juros de 0,5% ao mês 

desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data, de 

consequência, DECLARA-SE extinto o processo, com resolução de mérito, 

com na forma do art. 487, I, do CPC; Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS 

CAETANO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-05.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ALMEIDA DE SENE DAS NEVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA OAB - MT22483/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000528-05.2019.8.11.0055. INTERESSADO: CELIA ALMEIDA DE SENE 

DAS NEVES REQUERIDO: ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO Vistos etc. 

Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada em para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos 

o novo endereço da reclamada ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção processual, permaneceu inerte, conforme certidão 

lançada no Id. 30821731, evidenciando o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. De acordo com o artigo 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Posto isso e por tudo mais 

que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 
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julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE VINICIUS DA SILVA BONASSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ROGERIO FRANCA PRADO (REQUERIDO)

FABIO NOLASCO GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Os autos vieram à conclusão apenas para inserção da audiência 

de instrução designada no sistema. Cumpra-se na íntegra o despacho do 

ID 20195164. Intimem-.se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 24 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002705-39.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FIO DE LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESTAO DE SISTEMAS DE CODIGO DE BARRAS DO BRASIL LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1002705-39.2019.8.11.0055. REQUERENTE: FIO DE LUA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME REQUERIDO: 

GESTAO DE SISTEMAS DE CODIGO DE BARRAS DO BRASIL LTDA. - ME 

Vistos, Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica proposto por Fio de Lua Industria e Comercio de Artigos do 

Vestuario Ltda. em desfavor de Gestão de Sistemas de Codigo de Barras 

do Brasil Ltda - Me em razão do não adimplemento do débito perseguido no 

cumprimento de sentença em apenso nº 8010384-49.2011.8.11.0055. O 

artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe quando a inicial “apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito” o 

juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 15 

(quinze) dias. No caso dos autos, verifico que o requerente deixou de 

incluir no polo passivo do presente incidente os sócios da pessoa jurídica 

a que se requer a desconsideração, bem como não apresentou cópia do 

contrato social da empresa requerida, o que inviabiliza a citação dos 

mesmos. Assim, concedo ao requerente prazo de 15 (quinze) dias para 

inclusão dos sócios da pessoa jurídica no polo passivo, bem como 

apresentação do contrato social da empresa requerida, inclusive com a 

qualificação expressa dos sócios ali indicados e indicação concreta das 

provas que pretende produzir. Decorrido o prazo sem cumprimento pelo 

autor, intime-se aquele pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do 

Código de Processo Civil, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito. Após, voltem os autos conclusos. Às 

providências. Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020. Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001417-22.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

V.F. DA SILVA & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON ANIZIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001417-22.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:V.F. DA SILVA & 

SILVA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUAN EUZEBIO 

DEBO ORTH POLO PASSIVO: JOILSON ANIZIO DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 08/10/2020 

Hora: 08:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 29 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001417-22.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

V.F. DA SILVA & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON ANIZIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A inicial deve ser emendada. A reclamante pleiteia com a inicial 

imposição de obrigação de fazer em face do Detran e do Estado de Mato 

Grosso, os quais, porém, não figuram no polo passivo da ação. Assim, se 

pretende seja analisado o pedido de alteração do responsável pela 

obrigação tributária, deverá incluir no polo passivo o credor do referido 

crédito, porquanto há nítido litisconsórcio passivo necessário na hipótese. 

Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para que promova as adequações necessárias na petição inicial, sob 

pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015) 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 29 de abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-20.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIVA LIVIA LEALI NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXSANDRO SCHNEIDER OAB - SP220140 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA MARTINS PEREIRA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 01/10/2020, às 09h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-95.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDONCA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA FAVETTI SASSAKI OAB - MT23855/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. O 

reclamado opôs os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, afirmando que a 

decisão de Id 28158431 foi omissa na medida em que concedeu a tutela de 

urgência obrigando-o a fornecer serviço de “home care”, olvidando o fato 

de que a soma dos pedidos ultrapassa o teto dos Juizados Especiais. 

Informa ainda que este Juízo é incompetente em razão da 

imprescindibilidade de perícia técnica para comprovar a real necessidade 

dos serviços pleiteados na petição inicial. Para o cabimento dos embargos 

de declaração, imprescindível a presença de uma das causas descritas 

no art. 48 da Lei n. 9.099/95. Somente nesses casos é cabível a 
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modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão 

que julga os embargos. No caso em apreço, não há omissão alguma a 

sustentar o acolhimento dos embargos. Isso porque, na decisão fustigada 

constou expressamente a determinação para a embargada juntar 

documentos comprovando a periodicidade do tratamento e seu efetivo 

custo, justamente para que se pudesse obter elementos para se avaliar 

eventual incompetência deste Juizado Especial. Este Juízo, na decisão 

atacada, já vislumbrou a possibilidade do valor da soma dos pedidos 

ultrapassar o teto fixado para os Juizados Especiais e, por isso, 

determinou que a embargada juntasse os referidos documentos para obter 

maiores informações sobre o proveito econômico pretendido. Não há 

neste ponto, omissão alguma na decisão fustigada passível de correção 

por meio dos embargos. Lado outro, o próprio embargante informa que o 

custo mensal do procedimento (coparticipação) é de três mil reais. Ainda 

que se considere que o proveito econômico da medida deva ser calculado 

considerando 12 prestações vincendas, o total não ultrapassa o teto do 

Juizado Especial. Por outro lado, há pedido expresso formulado pela 

embargada para dispensa de pagamento da coparticipação, não sendo 

possível vislumbrar, por essa razão, ao menos neste momento, o valor 

efetivo do proveito econômico perseguido na inicial. Ademais, além dos 

elementos constantes no processo até agora não autorizarem a 

conclusão com segurança de que a soma dos pedidos constantes na 

inicial ultrapassem o limite fixado para este Juizado, a embargada 

renunciou expressamente o eventual excedente na petição juntada no Id 

30573134. A mesma conclusão é aplicada à alegação de que há 

necessidade de perícia para averiguar a real necessidade do serviço de 

“home care”. Não é possível concluir pela imprescindibilidade da prova 

complexa neste momento; a matéria somente comporta análise no 

momento oportuno. Portanto, não há a alegada omissão, por não existir, 

neste momento, elementos suficientes que façam concluir que o benefício 

econômico buscado na petição inicial ultrapasse o teto dos Juizados 

Especiais; tampouco há demonstração da imprescindibilidade da 

realização de prova pericial. Em assim sendo, os pedidos não se 

encontram em nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos 

embargos de declaração. Não há obscuridade, contradição, dúvida ou 

omissão na decisão proferida por este juízo. Tampouco ocorreu erro 

material relevante. Por tudo, verifico que via dos embargos de declaração 

não é suficiente para alteração do julgado, uma vez que não se fazem 

presentes as hipóteses de seu cabimento. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Permanece a decisão como 

foi lançada. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 28 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-17.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AGAPITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CABRAL DE OLIVEIRA OAB - MT28253/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c.c. 

indenização por dano material e moral, com pedido de tutela de urgência 

consistente em determinar que a reclamada proceda a instalação de mais 

placas solares, ao argumento de que as placas solares instaladas não 

geram a quantidade de energia contratada. Fundamento e decido. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que 

são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito da 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

visualizo a presença dos requisitos necessários para o deferimento da 

tutela de urgência antecipada. A contratação das placas solares e a 

quantidade de energia que deveria ser gerada por elas vieram 

demonstradas por meio do contrato juntado no ID 30274284. Por outro 

lado, estão configurados todos os requisitos para que se considere o 

negócio jurídico em questão realizado em clara relação de consumo (art. 

2º do CDC). Partindo dessa premissa, necessário agora verificar se há 

elementos para responsabilização do fornecedor do produto/serviço, o 

que seria suficiente para o deferimento da pretensão do reclamante. Da 

análise das alegações expostas na inicial, em confronto com a prova até 

aqui produzida, está evidente, em juízo de rasa cognição, o vício na 

qualidade do produto/serviço, o que se constata pelo demonstrativo de 

energia juntado no Id 30275063. No referido demonstrativo há informação 

de que a quantidade máxima de energia injetada desde a contratação foi 

de 365 kwh no mês, ao passo que o contrato previa ao menos 579 kwh 

por mês, com variação de 10% para mais ou para menos. Em juízo de 

cognição superficial, porém em segura conclusão, é possível inferir que 

ocorreu vício de qualidade no produto/serviço, porquanto claramente não 

atendeu aos fins a que se destinava. Por esse aspecto, considerando que 

houve a prestação de um serviço que não cumpre com as obrigações 

contratadas, evidencia-se verdadeiro inadimplemento por parte do 

fornecedor, uma vez que não foi observado pela reclamada o prévio 

ajuste entre as partes, daí derivando, ao que tudo indica, importante 

desequilíbrio contratual Importante mencionar ainda que o art. 20, caput, do 

CDC, preceitua que o direito à escolha de uma das alternativas previstas 

em seu caput se dá quando o fornecedor do produto não soluciona o 

defeito, como ocorreu no presente caso. Há nos autos elementos 

suficientes para se inferir que tenha a empresa reclamada sido 

efetivamente instada a promover o reparo, porém não o fez; 

consequentemente, é possível concluir que a reclamada efetivamente 

violou o disposto no referido artigo, abrindo-se ao consumidor, ora 

reclamante, as alternativas de resolução nele previstas. O perigo da 

demora no deferimento do pedido evidencia-se pelo fato de que o 

reclamante está, há considerável tempo, privado de usufruir do serviço 

decorrente do contrato, fato que, claramente, está lhe acarretando 

prejuízos relevantes. Consequentemente, vislumbra-se a necessidade de 

concessão da tutela de urgência liminarmente, pois o deferimento apenas 

ao final poderia mostrar-se ineficaz. Por fim, registro não visualizar 

qualquer perigo de irreversibilidade da presente medida, que poderá ser 

revista ou revogada a qualquer tempo, sem qualquer prejuízo às 

reclamadas. Com estas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, DEFIRO a tutela de urgência antecipada, para o fim de determinar que 

a reclamada promova o necessário para o cumprimento da cláusula 8.4 do 

contrato juntado no Id 30274284, no prazo de 15 dias, sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 500,00, até o limite de 40 salários mínimos. 

Considerando preenchidos todos os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, 

defiro o pedido para determinar a inversão do ônus da prova. Recebo a 

petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 29 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000105-45.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANO SOARES DA SILVA 02004647108 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000105-45.2019.8.11.0055 Reclamante: ARIANO SOARES DA SILVA 

Reclamada: TIM CELULAR S.A. S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de 

dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com 

provas documentais suficientes para a formação do convencimento do 

julgador. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não 

acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, 

antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, 

assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia 

constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da 

CRFB). Rejeito p pleito de retificação do polo passivo, pelo que trata-se do 

mesmo grupo econômico. Indefiro ainda preliminar referente à impugnação 

do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade ocorre quando da 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Rejeito ainda a preliminar de ilegitimidade 

passiva, a qual se confunde com o mérito. Rejeito, por fim, a preliminar de 

incompetência dos juizados especiais em razão de complexidade da 

causa por necessidade de perícia técnica, pelo que os documentos 

juntados são suficientes ao deslinde da presente demanda. Passo à 

análise do mérito. A Reclamante alega na petição inicial que a Reclamada 

lhe ofertou plano incluindo um aparelho celular e pacote Liberty Web 6GB, 

pct 800 sms/mms em 21/08/2019, cujas cobranças iniciariam a partir do 

recebimento do aparelho. Argumenta que a princípio a frustração com a 

Reclamada se deu pela demora na entrega do aparelho, sendo informado 

na data de 21/09/2018 que o aparelho já estava disponível para retirada há 

duas semanas. Argumenta ainda que a linha foi liberada em 27/09/2018, 

contudo o plano de internet móvel jamais funcionou, sendo informado de 

que seria problema na programação do aparelho e mesmo após realizar 

todos os procedimentos informados o problema permaneceu, sendo 

enviadas faturas com vencimento em 11/2018 a 01/2019. Pugna pelo 

recolhimento do aparelho, desconstituição das faturas e indenização por 

danos morais. A Reclamada, em defesa, afirma que houve a utilização dos 

serviços, bem como que não agiu de maneira culposa, agindo dentro dos 

limites do contrato, inexistindo dever de indenizar. A análise do processo e 

dos documentos a ele acostados, leva à conclusão de que a Reclamada 

não comprovou a licitude das cobranças efetuadas nas faturas. Resta, 

pois, demonstrada a falha na prestação de serviços pela Reclamada, uma 

vez que ofertou plano e não cumpriu com a oferta, além de causar óbices 

para resolução administrativa, conforme disposto no art. 14, §1º, I do CDC, 

devendo cancelar as faturas emitidas. No mais, a gravação realizada 

entre Autor e preposto, a qual não foi impugnada, demonstra claramente 

que o Reclamante já havia efetivado diversas reclamações, bem como que 

o preposto afirma que não havia falha na programação, se eximindo a 

Reclamada de uma resolução administrativa. Assim, resta evidente que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, seja 

por força do art. 373, II do NCPC, seja pela inversão do ônus da prova por 

se tratar de relação de consumo, conforme disposto no art. 6º, VIII do 

CDC. Quanto ao dano moral, não merece acolhimento, pelo que não há 

provas no processo de que a cobrança indevida tenha ocasionado 

qualquer prejuízo à imagem ou a honra da Reclamante. Inicialmente, 

registra-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo 

e, portanto, sujeita à disciplina do CDC. A jurisprudência do STJ tem 

mitigado a teoria finalista, no sentido de autorizar a incidência do CDC nas 

hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja 

tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em 

situação de vulnerabilidade frente ao seu fornecedor. Ainda assim, no que 

se refere ao dano moral, em que pese a possibilidade da pessoa jurídica 

sofrer dano extrapatrimonial, no caso concreto, não se verifica lesão que 

justifique reparação. Nada há nos autos demonstrando mínimo indício de 

abalo ao nome e/ou à imagem da empresa demandante, pelo que vai 

afastada a pretendida indenização. Corroborando: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

RELATIVAMENTE AOS VALORES ALEGADOS PELA AUTORA. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDA. ABALO À IMAGEM DA EMPRESA 

NÃO CONFIGURADO. DANOS IMATERIAIS INOCORRENTES. .(Recurso 

Cível, Nº 71008163099, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 29-05-2019). Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas 

e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na ação, 

e o faço para: DETERMINAR e DECLARAR a resolução do contrato, com o 

cancelamento do plano contratado, bem como declaro a inexistência dos 

débitos oriundos do contrato não cumprido; IMPROCEDENTE o pedido de 

condenação em danos morais. MANTENHO a liminar concedida 18215544. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 

54 e 55). SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-47.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO BORTOLUZZI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT10062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BGM PRESTADORA DE SERVICOS S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000758-47.2019.8.11.0055. INTERESSADO: NEVIO BORTOLUZZI 

REQUERIDO: BGM PRESTADORA DE SERVICOS S.A. VISTOS ETC. Ante a 

notícia de cumprimento da obrigação, consta o devido levantamento dos 

valores pelo alvará judicial, bem como que a par exequente intimada a 

manifestar o que entender de direito quedou-se inerte, homologo e 

determino o encerramento do feito ante a comunicação de cumprimento da 

obrigação, e consequente, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000456-18.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA TERTULIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000456-18.2019.8.11.0055 Reclamante: ZILDA TERTULIANO DE 

OLIVEIRA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral, motivo pelo qual rejeito o pleito de designação de audiência 

de instrução formulado pela Reclamada. Rejeito a preliminar de 

impugnação do valor da causa, pelo que o valor reflete a pretensão 

pecuniária da Reclamante. Passo ao exame do mérito. Alega a Reclamante 

na petição inicial que renegociou os débitos que possuía com a Reclamada 

e quitou o valor de entrada, no entanto, dois dias após o pagamento teve o 

fornecimento suspenso. Ao buscar a Reclamada o comprovante não foi 

aceito, sendo informada de que estava ilegível e, mesmo apresentado 

comprovante legível a Reclamada manteve as cobranças dos valores já 

quitados. Pugna pela declaração de inexistência referente aos débitos 

quitados e indenização por danos morais. A Reclamada, em defesa, afirma 

que a suspensão foi devida, bem como que não restou demonstrado o 

pagamento. No caso, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a 

inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e as 

provas nele produzidas, verifica-se que é incontroversa a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, bem como o 

pagamento do valor da entrada, não restando demonstrada a legalidade da 

recusa de reconhecimento deste. É possível inferir pelos documentos 

juntados nos Ids. 19024899 e 19025205 que a Reclamante está sendo 

cobrada por débito que foi objeto de novação e posteriormente adimplido 

(Id. 190509881). Diante disso, tenho que houve falha na prestação de 

serviço por parte da Reclamada, visto que a Reclamada não poderia ter 

efetuado a suspensão da energia elétrica na unidade consumidora da 

Reclamante mediante a renegociação de débitos e pagamento em dia das 

parcelas. Sendo assim, restou provado a ofensa a Reclamante perante 

ante a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, danos 

estes in re ipsa, razão pela qual a Reclamada deve ser condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais causados a parte autora. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO 

DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO REALIZADO COM 

ATRASO, MAS ANTERIOR AO CORTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO. CORTE INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$5.000,00 (CINCO MIL 

REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE 

OBSERVADOS. DANO MATERIAL INCOMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE 

RESSARCIMENTO. SENTENÇA ESCORREITA. DESPROVIMENTO DOS 

RECURSOS. ART. 557, CAPUT, DO CPC. 1. Cinge-se a questão a verificar 

se houve falha na prestação do serviço com o corte do fornecimento de 

energia elétrica no estabelecimento da autora, apesar do pagamento 

efetuado, em atraso, mas anterior à suspensão do serviço. (...) 4. As 

concessionárias de serviços públicos devem agir com cautela antes de 

proceder à interrupção de um serviço, mormente em razão de sua 

essencialidade, sendo inquestionável que o corte indevido de energia 

elétrica em uma pizzaria causa um natural abalo que decorre do fato de a 

empresa ver-se privada de serviço imprescindível às suas funções e ao 

atendimento do público. 5. Atento às circunstâncias concretas, sobretudo 

ao fato de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica durou 

cerca de um dia, e, ainda, aos objetivos maiores a que busca o instituto da 

responsabilidade civil, entendo que a condenação por danos morais em 

R$5.000,00 (cinco mil reais) está condizente com as peculiaridades do 

caso e, por isso, deve ser mantida. (...). 7. Desprovimento dos recursos. 

(TJ-RJ - APL: 04348205520128190001 RJ 0434820-55.2012.8.19.0001, 

Relator: DES. EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 

13/03/2014, DÉCIMA NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 

19/03/2014 00:01)”. Outrossim, diante do resultado do julgamento não 

merece acolhimento o pleito de condenação em litigância de má-fé e o 

pedido contraposto. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para: DECLARAR 

inexistentes o débito relativo à entrada do parcelamento no montante de 

R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais) – nov/2018, bem como da fatura 

no valor de R$ 18,19 (dezoito reais e dezenove centavos) – dez/2018, 

sob pena de aplicação de multa. CONDENAR a Reclamada a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação. 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto e o pedido de condenação em 

litigância de má-fé. Mantenho a liminar deferida no ID. 19148328. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

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

estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 
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expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-04.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO WALDOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIU ROBERTO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1000832-04.2019.8.11.0055 Reclamante: JAIRO WALDOW Reclamado: LIU 

ROBERTO DE SOUZA PROJETO DE SENTENÇA Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de 

dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com 

provas documentais suficientes para a formação do convencimento do 

julgador. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não 

acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, 

antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, 

assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia 

constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da 

CRFB). Pois bem. Trata-se de ação em que a parte autora postula a 

transferência do veículo referido na inicial, bem como a desconstituição 

dos débitos decorrentes de infrações e impostos provenientes do 

automóvel em questão, sustentando que vendeu AO Reclamado em 

05/03/2004 e até a presente data não houve regularização da situação 

junto ao DETRAN. Outrossim, aduz a parte autora afirma que recebeu 

diversas multas e estes valores em seu nome. Por tal motivo, propõe a 

presente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer consistente 

transferência do veículo, débitos para o nome do Reclamado e 

indenização por danos morais. O Reclamado, em defesa, argumenta que 

havia um terceiro intermediário e que a situação foi causada por este, além 

do fato de que somente foi assinado o recibo em seu nome para utilizar o 

veículo como garantia. Em decorrência disso, nos termos do art. 123, § 1º, 

do CTB, competia ao novo proprietário tomar as providências necessárias 

para a efetivação da transferência junto ao órgão de trânsito (DETRAN) no 

prazo de 30 dias. Entretanto, pelo que os documentos atrelados à inicial 

indicam, o Reclamado assim não procedeu, tanto que a parte autora foi 

notificada por infrações de trânsito ocorridas desde a tradição do bem 

móvel em questão. No mais, os fatos narrados pelo Reclamado não 

desconstituem o fato de que usufruiu da propriedade do bem, tanto que 

confessa que utilizou em garantia e não se preocupou em regularizar o 

veículo posteriormente. Não se olvida o que estabelece o art. 134 do CTB, 

no sentido de que também é ônus do alienante a comunicação da 

transferência ao DETRAN, sob pena de responder solidariamente pelas 

penalidades impostas até a data da comunicação. No entanto, a 

jurisprudência vem mitigando o texto frio da lei, quando há evidências de 

que tenha efetivamente ocorrido a transferência física do bem a terceiro. 

Esse entendimento já está, inclusive, consolidado no C. Superior Tribunal 

de Justiça: [...] 2. Ademais, o entendimento da Corte de origem não diverge 

do posicionamento da jurisprudência do STJ, cujo posicionamento 

assevera que: "comprovada a transferência da propriedade do veículo, 

afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações 

cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 

do Código de Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. 

César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe de 06.09.11). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 448.058/RS (2013/0406223-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 16.10.2014, unânime, DJe 22.10.2014). [...] 1. Comprovada a 

transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do 

antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, 

mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito 

Brasileiro. 2. A mitigação do art. 134 do CTB não implica em declaração de 

inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, tampouco o afastamento 

desse, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional 

aplicável à espécie, razão pela qual não há se falar em violação à cláusula 

de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e muito menos à Súmula 

Vinculante 10 do STF (AgRg no AREsp 357.723/RS, Rel. Min. BENEDITO 

GONÇALVES, DJe 10.09.2014). 3. Agravo Regimental do DETRAN/RS 

desprovido. pág. 539. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

454.738/RS (2013/0417795-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. j. 04.11.2014, unânime, DJe 18.11.2014). Desta feita, merece 

procedência o pleito de transferência do veículo para o nome do 

Reclamado, bem como para que transfira eventuais multas e demais 

infrações de transito ocorridas a partir de 05/03/2004 (data da tradição do 

veículo), sendo incabível o pleito de indenização por danos materiais, pelo 

que não foram quitados. Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NO DETRAN 

– DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORA ESPECIAL – RÉU REVEL CITADO 

POR EDITAL – COMINAÇÃO DE ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE – 

INEFICÁCIA DA MEDIDA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – ART. 464 

DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 461 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

SENTENÇA ADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cediço 

que a cominação de astreintes é um mecanismo posto à disposição do 

Poder Judiciário para forçar a parte, normalmente ré, a cumprir com uma 

obrigação imposta pelo magistrado que decidir a lide. O objetivo da multa 

cominatória não é obrigar o réu a pagar o seu valor, mas obrigá-lo a 

cumprir a obrigação específica. Assim, não se deve fixar multa diária em 

uma obrigação de fazer, quando o réu sequer foi citado pessoalmente 

para responder a demanda, uma vez que esta obrigação, obviamente, não 

será cumprida de maneira alguma, tornando-se ineficaz e resultando em 

um valor astronômico da pena pecuniária aplicada. O melhor a se fazer 

para alcançar um resultado prático, in casu, é que o Poder Judiciário 

determine que o Órgão de Trânsito responsável (DETRAN), providencie a 

transferência do veículo para o nome do recorrente, bem como transfira 

eventuais multas e demais infrações de trânsito ocorridas a partir da data 

em que o recorrido comunicou tal órgão acerca da venda do veículo. (Ap 

90890/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 27/01/2015) Ressalta-se também 

que tal situação ultrapassa o limite do mero aborrecimento, pois o 

Reclamante foi responsabilizado junto a SEFAZ e DETRAN, por débitos os 

quais não possui nenhuma responsabilidade. Evidente, no entanto, que 

essa responsabilidade recai apenas sobre o reclamado LIU ROBERTO DE 

SOUZA. As cobranças de multas e tributos recaíram sobre o reclamante 

tendo em vista a ausência de transferência de responsabilidade do 

reclamado LIU, razão pela qual não há que se falar em qualquer ato ilícito 

praticado pelos entes públicos reclamados. Corroborando: “CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR VENDE VEÍCULO ATRAVÉS DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DETERMINOU A 

TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PERANTE O DETRAN, SOMENTE 

COMUNICOU A RESTRIÇÃO IMPOSTA AO VEÍCULO PELA ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. DÍVIDAS POSTERIORES EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO 

DO VEÍCULO. COBRANÇA DE LICENCIAMENTO APÓS 6 ANOS DA VENDA 

DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

FIXADO QUE COMPORTA MINORAÇÃO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA MANTIDA. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. , esta Turma Recursal resolve, por 
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unanimidade de votos, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao 

recurso interposto, nos exatos termos do voto (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0032547-26.2014.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Manuela Tallão Benke, Data 

de Julgamento: 13/11/2015, Publicado em 17/11/2015)”. 3. DISPOSITIVO: 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIAL PROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na 

inicial, para condenar o reclamado LIU ROBERTO DE SOUZA na obrigação 

de fazer consistente na transferência para seu nome, junto ao 

DETRAN-MT, do veículo descrito na inicial. Desde logo, como medida de 

apoio à presente ordem, determino que seja Oficiado ao Detran/MT para 

que providencie a transferência do veículo GM Silverado DLX 4.1, diesel, 

ano 1998/1998, placa AHY 3770, bem como transfira eventuais e demais 

infrações de transito ocorridas a partir de 05/03/2004 para o nome do 

Reclamado. DETERMINO ainda que Oficie-se ao Estado de Mato Grosso, 

através da SEFAZ-MT para que proceda à transferência de todos e 

quaisquer débitos referentes ao veículo acima mencionado, a partir de 

05/03/2004 para o nome do Reclamado. CONDENAR o Reclamado LIU 

ROBERTO DE SOUZA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao 

Reclamante, a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros 

de 1% a.m. a partir da citação. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001341-32.2019.8.11.0055 Reclamante: ANNA CAROLYNNE DE LIMA 

MOTA Reclamada: UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Reclamada: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Indefiro ainda preliminar referente a ilegitimidade passiva, pelo que trata-se 

do mesmo grupo econômico. Passo à análise do mérito. Alega a 

Reclamante, na petição inicial, que possui plano de saúde ativo da 

Reclamada é portadora de desvio postural na coluna, colonização fungica 

e ferida no sulco mamário inferior, podendo ocasionar infecções, 

referente ao tamanho descomunal dos seios. Diante deste quadro, foi 

prescrito a realização de mamoplastia para correção postural com 

urgência para que não ocorra agravamento sob o enfoque ortopédico, 

tendo buscado a Reclamada para cobertura do tratamento, o que foi 

negado sob o fundamento de que se trata de procedimento fora do rol de 

cobertura assistencial da ANS. A Primeira Reclamada, em sua defesa, 

reitera a resposta administrativa, alegando que agiu no exercício regular 

do direito, pois não está obrigada a fornecer tratamento não constante no 

rol da ANS, tratando-se de tratamento estético, seguindo o parecer do 

médico auditor. A Segunda Reclamada informa que não possui 

responsabilidade sobre os eventos narrados. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifico que assiste razão a Reclamante. 

Primeiramente, não há como negar a necessidade do tratamento médico 

diante do quadro apresentado, havendo demonstração segura de que a 

Reclamante precisa com urgência do tratamento solicitado. Denota-se que 

a Reclamada não autorizou a cirurgia solicitada, uma vez que a negativa 

conforme informado acima decorreu apenas pela não cobertura do 

tratamento pela resolução da ANS e não por ausência de cobertura da 

doença (escoliose). Com efeito, os contratos de assistência à saúde têm 

natureza aleatória e relevante finalidade social, não prevalecendo a 

exclusão de cobertura de tratamento prescrito por médico normalmente 

sob a singela alegação de que o procedimento não está previsto no rol da 

ANS, que estabelece somente a cobertura mínima obrigatória. Tal 

justificativa mostra-se abusiva e contrária à finalidade do contrato de 

assistência à saúde. Na verdade, em se tratando de restrição dos direitos 

dos consumidores, as exclusões contratuais é que devem ser 

consignadas expressamente, aplicando-se o disposto no artigo 54, § 4º 

do CDC. Em suma, se o contrato não restringe a cobertura da doença, 

tampouco estabelece exclusão do procedimento, devendo ser garantido 

ao paciente o acesso ao tratamento, cujo custo deverá ser suportado pela 

operadora de saúde Reclamada. No caso dos autos, tenho que a restrição 

da cobertura assistencial da autora foi abusiva, afrontando, portanto, as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor. Logo, conquanto não se 

ignore a possibilidade de exclusão de cobertura para tratamentos não 

cobertos, no caso concreto a ré não se desincumbiu do ônus de provar 

que o tratamento da doença está fora da cobertura. Corroborando: 

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

RECUSA DE COBERTURA. ROL ANS. NÃO TAXATIVIDADE. MÉDICO NÃO 

COOPERADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 

Aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação 

havida entre as partes, nos termos do Enunciado nº 608 da Súmula do 

STJ. A controvérsia consiste no direito da parte autora ao reembolso das 

despesas havidas com o tratamento de depressão grave com estimulação 

magnética transcraniana – EMT. Rol de procedimentos da ANS não possui 

taxatividade nem representa exclusão tácita de cobertura contratual. 

Ausente a demonstração da existência de profissional credenciado para o 

atendimento do autor pelo método prescrito, o reembolso deverá ser 

integral. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. RECURSOS 

DESPROVIDOS.(Apelação Cível, Nº 70080179591, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 

13-06-2019) Vale salientar que a Reclamada violou o Princípio da 

Dignidade Humana ao não cobrir o tratamento que, caso não realizado 

poderia, inclusive, contribuir para o agravamento do estado de saúde da 

Reclamante. Deste modo, a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do art. 373, II do NCPC, pois não houve 
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qualquer justificativa razoável para a negativa de cobertura do tratamento. 

Sendo assim, entendo procedente o pedido de indenização por danos 

morais, pois é inquestionável que a conduta da Reclamada demonstra total 

descaso e desrespeito para com o consumidor, situação esta que 

ultrapassa o mero transtorno. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na ação, e o faço para solidariamente: CONDENAR a 

Reclamada na obrigação de fazer descrita na petição inicial e a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais por ela suportados, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir 

da citação. MANTENHO A LIMINAR DEFERIDA NO ID. 22853724. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda 

Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001694-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. DE OLIVEIRA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001694-72.2019.8.11.0055. REQUERENTE: R. P. DE OLIVEIRA EIRELI - ME 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de relatar os fatos, nos termos 

do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. Da Alegada Impossibilidade de inversão 

do ônus da prova. A presente preliminar não está elencada nas hipóteses 

previstas nos incisos do art. 337 do Código de Processo Civil. Ademais, a 

análise da norma jurídica aplicada ao caso concreto deve ser feita no 

mérito e não em sede de preliminar como fora abordado pela parte 

Reclamada em sua defesa. Motivos pelos quais deixo de acolhe-la 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. O autor requer a inversão do ônus. 

O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os 

requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: 

consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do 

suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes. Deste modo, defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. No caso, 

trata-se de Reclamação, que vem embasada nas disposições ínsitas no 

art. 18, 19 e 21 da Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, que 

consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, 

fabricante e prestador de serviços, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por 

defeitos/vícios ou falha na prestação de serviços, relativos aos produtos 

e serviços. Portando rejeito a preliminar de ilegitimidade suscitada. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Em síntese, aduziu a parte Reclamante que 

era cliente da empresa reclamada, contudo, em 16/05/2018, realizou a 

portabilidade de migração da Vivo (ora reclamada) para Claro, e que em 

decorrência da migração a reclamada realiza a cobrança por fidelidade de 

24 meses. Alega que pela insatisfação com a prestação de serviços e 

valores cobrados pela requerida, optou pela migração, após decorridos 12 

(doze) meses (prazo usual de fidelidade, principalmente quando há 

cessão de aparelhos). Informa que, consta do pedido de venda a data de 

emissão de 02/03/2017, bem como a informação de que a fidelidade seria 

de 24 (vinte e quatro) meses, mesmo não havendo cessão de aparelhos 

celular. Ainda, a requerente considera o prazo de fidelidade acima de 12 

(doze) meses abusiva. Ocorre que, decorrido 01 (um) anos da migração a 

requerente verificou que constava em seu CNPJ uma inscrição de 

inadimplência realizada pela reclamada nos valores de R$ 5.348,56 (cinco 

mil trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) 

referente ao cancelamento do contrato e R$ 2.156,00 (dois mil cento e 

cinquenta e seis reais) referente a parcelamento (conta, aparelho e 

outros), além de encargos, totalizando a cobrança indevida no valor de R$ 

7.960,97 (sete mil novecentos e sessenta reais e noventa e sete 

centavos). Requer a condenação da requerida a indenização por danos 

morais. Liminar concedida nos autos. Na contestação a reclamada alega a 

regularidade da contratação, bem como que foi devidamente comunicado a 

requerente que o prazo de fidelidade era de 24 (vinte e quatro) meses e 

não 12 (doze) meses. Requer a improcedência dos pedidos da inicial. Da 

análise dos autos verifica-se que a requerente contratou o plano da 

reclamada no dia 02/03/2017, com a indicação de fidelidade de 24 (vinte e 

quatro) meses, no entanto, um ano após a contratação, por estar 

insatisfeita com o serviço e valores, optou por migrar sua linha telefônica a 

outra operadora. Pois bem. As chamadas cláusulas de permanência ou de 

fidelização consistem na oferta temporária de vantagens ao contratante 

de um determinado serviço, exigindo-se, em contrapartida, que o cliente 

mantenha o vínculo com a empresa contratada por um período mínimo de 

tempo predeterminado, sob pena de multa. Tal prática, por si só, não é 

vedada. Não obstante, a Anatel editou a Resolução n° 632/2014, 

restringindo a 12 (doze) meses o período máximo de permanência, in 

verbis: “Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, 

em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de 

Prestação do Serviço por um prazo mínimo. § 1º O tempo máximo para o 

prazo de permanência é de 12 (doze) meses. § 2º Os benefícios referidos 

no caput devem ser objeto de instrumento próprio, denominado Contrato 

de Permanência, firmado entre as partes. § 3º O Contrato de Permanência 

não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se 

vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas 

regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo conter 

claramente: I - o prazo de permanência aplicável; II - a descrição do 

benefício concedido e seu valor; III - o valor da multa em caso de rescisão 

antecipada do Contrato; e, IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que 

se vincula. § 4º Caso o Consumidor não se interesse pelo benefício 

oferecido, poderá optar pela adesão. a qualquer serviço, não sendo a ele 

imputada a necessidade de permanência mínima. Art. 58. Rescindido o 

Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, 

a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de 

Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao 

tempo restante para o término do prazo de permanência. Parágrafo único. 

É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão 

de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da 

Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do 

alegado pelo Consumidor.” – destaquei Por outro lado, o artigo 59 da 

mesma resolução excepciona a possibilidade de fixação de prazo maior 

de permanência nos contratos firmados com consumidor corporativo, 

devendo, todavia, ser garantida a possibilidade de contratação dos 

serviços no prazo constante do artigo 57, §1° da referida resolução. 
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Vejamos: “Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo 

é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de 

contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.” No caso dos autos, 

verifica-se que a requerente havia conhecimento de que o prazo de 

fidelidade era de 24 (vinte e quatro) meses, sendo que foi realizado a 

portabilidade quando já expirado o prazo de 12 (doze) meses de 

permanência. Em que pese se tratar de consumidor pessoa jurídica, não 

há no contrato ou nos autos qualquer indicativo de que à parte autora foi 

garantida a possibilidade de fixação do vencimento contratual em 12 

(doze) meses, ônus este que era da reclamada, especialmente diante da 

adesão do contrato. Desta forma, revela-se abusiva a cláusula contratual 

que estabeleceu o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, porquanto 

em flagrante inobservância à norma regulamentar, de modo que, a 

despeito da convenção entre as partes, não deve prevalecer conforme 

alhures já demonstrado. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA 

INDEVIDA DE MULTA CONTRATUAL – PREVISÃO CONTRATUAL DE 

CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES – 

ILEGALIDADE – ART. 57, § 1º E 59 DA RESOLUÇÃO 632 DA ANATEL – 

LIMITAÇÃO DE PRAZO DE PERMANÊNCIA MÁXIMO DE 12 MESES – MULTA 

INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA –RESULTADO DO JULGAMENTO, 

OUTROSSIM, QUE ENSEJA A REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos 

termos dos arts. 57, § 1º e 59 da Resolução 632/14 da Anatel, ainda que o 

prazo para permanência do consumidor corporativo seja de livre 

negociação deve ser garantido a ele o tempo máximo de permanência de 

12 (doze meses). 2. Segundo o art. 58 da Resolução 632/14 da Anatel, 

rescindido o contrato antes de findo o prazo de permanência mínima, a 

cobrança da multa deve ser proporcional.” (TJPR - 12ª C.Cível - 

0000322-11.2017.8.16.0064 - Castro - Rel.: Desembargador Roberto 

Antônio Massaro - J. 13.12.2018). Assim sendo, diante da manifesta 

abusividade de cláusula de fidelização que estabelece prazo superior a 

doze meses, impõe-se reconhecer a inexigibilidade da multa imposta, bem 

como a falha na prestação de serviços. Nesse sentido, dispõe o artigo 3° 

da lei n° 8.078/1990 que define fornecedor como toda pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Em resumo, é 

aquele que tem como atividade habitual o fornecimento de produtos e 

serviços. Verifica-se ainda que a reclamada realizou a inscrição do nome 

da requerente nos cadastros de inadimplentes de forma irregular, situação 

na qual o dano moral prescinde de prova sendo que configura in re ipsa. 

Sendo pessoa jurídica, com efeito, entende-se que nos casos em que há 

manifesta ofensa aos direitos da personalidade, a existência do abalo 

moral ocorre in re ipsa, ou seja, é presumida, porquanto perceptível pelon 

re senso comum, visto que se trata de violação de direitos inerentes à 

natureza humana. Assim, ante o reconhecimento da ilicitude das 

cobranças, evidente que a inscrição do CNPJ da requerente nos 

cadastros de inadimplentes referente a dívida em discussão foram ilícitas, 

fato que, por si só, basta para a configuração do dano moral. Para fixação 

do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de 

cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade 

da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do 

lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito 

pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente 

lesada. Assim comprovado o comportamento impetuoso e contrário ao 

direito pela reclamada, valendo-se dos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica da reclamante e do 

reclamado, arbitro a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), levando-se em conta a extensão do dano e as condições 

financeiras da reclamante e da reclamada. Ademais, mostra-se justo 

porquanto atende o caráter repressivo da fixação indenizatória já que 

inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma forma praticada. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nestes autos; b) CONDENAR a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso e 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; e, c) DETERMINAR a 

baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora 

discutido, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Ratifico e torno 

definitiva todos os termos da liminar concedida nos autos. Sem 

condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 

9.099/1995. Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-74.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FILADELFO APARECIDO DORES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001862-74.2019.8.11.0055. REQUERENTE: FILADELFO APARECIDO 

DORES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 1. RELATÓRIO 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c.c. artigo 27, da 

Lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1] ). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2] ). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3] . Deste modo, esclarece-se que [i] não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4] ), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Em síntese, trata-se de ação declaratória ajuizada 

com o propósito de ver excluída a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

– TUSD, a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST do ICMS da 

base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica 

do(a) autor(a). Defende que a incidência de ICMS deve ser somente sobre 

a energia elétrica efetivamente consumida, sem levar em consideração 

que, para a TUSD e a TUST estarem na base de cálculo já houve energia 

elétrica efetivamente consumida. Assim, requer a procedência dos 

pedidos para o fim de declarar a ilegalidade da cobrança, bem como para 

que seja determinada a restituição dos valores que reputa terem sido 

pagos indevidamente em razão da alardeada ilegalidade. A promovido em 

sua defesa requer a inépcia da inicial por existirem PEDIDOS 

INCOMPATÍVEIS ENTRE SI e, ainda, em razão da INADEQUAÇÃO DO MEIO 

ESCOLHIDO, afirmando não ser possível repetir o indébito sem antes 

anular o lançamento regularmente efetuado, razão pela qual a ação a ser 

proposta deveria ser Anulatória e não Declaratória. No mérito divergem os 

litigantes acerca do direito da parte autora em obter a declaração de 

inexistência de relação jurídica referente à cobrança de ICMS nas 

transações de energia, bem como a repetição do indébito acrescido de 

juros legais e correção monetária, dos últimos 05 (cinco) anos anteriores a 

propositura da demanda. Entendo que quanto ao mérito, improcedem os 

pedidos contidos na inicial. De fato, a demanda de potência contratada 

representa energia que não necessariamente circula no local do consumo, 

não podendo, por isso, haver incidência de ICMS enquanto a energia não 

passar a rede de transmissão para o estabelecimento do consumidor, uma 

vez que, neste ponto, não se verifica a ocorrência do fato gerador – 
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circulação da mercadoria -, caracterizada apenas quando, concretamente, 

a energia for fornecida e utilizada. No entanto, no caso em análise, nas 

faturas acostadas com a inicial não há notícia de que haja cobrança da 

chamada “demanda contratada”. Ao contrário, consta que a energia 

elétrica é calculada de acordo com a medição feita por medidor, ou seja, 

inexiste comprovação de que a parte autora tenha de fato utilizado menos 

energia do que a contratada. Consigno, ainda, que se trata de consumidor 

pessoa física, que não se utiliza, comumente, da denominada “demanda de 

potência contratada”, a qual comumente é posta à disposição de 

consumidores de energia em alta tensão. Relativamente à inclusão das 

rubricas denominadas tarifas de transmissão (TUSD) e distribuição (TUST) 

na base de cálculo do ICMS, ressalto que, nos termos do art. 155, XII, e 

art. 146, III, “a”, ambos da CF, a LC nº 87/96, especificamente no art. 9º, § 

1º, II, define a base de cálculo do referido imposto da seguinte forma: Art. 

9º – A adoção do regime de substituição tributária em operações 

interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados 

interessados. § 1º – A responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá 

ser atribuída: (…) II – às empresas geradoras ou distribuidoras de energia 

elétrica, nas operações internas e interestaduais, na condição de 

contribuinte ou de substituto tributário, pelo pagamento do imposto, desde 

a produção ou importação até a última operação, sendo seu cálculo 

efetuado sobre o preço praticado na operação final, assegurado seu 

recolhimento ao Estado onde deva ocorrer essa operação - grifei . Como 

se vê, a base de cálculo do ICMS é o preço praticado na operação final, 

incluídas, portanto, as tarifas de transmissão e de distribuição. A 

irresignação da parte autora cinge-se no equívoco da forma como vem 

sendo cobrado o ICMS sobre a energia ao argumento de que o imposto 

deve ser calculado apenas sobre a energia efetivamente consumida e não 

sobre os demais componentes, tais como: distribuição, transmissão, 

encargos e tributos. A matéria não é pacífica na jurisprudência. Embora 

haja jurisprudência que acolhe a tese sustentada pelo(a) reclamante, 

recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça fixou, definitivamente, 

entendimento sobre a questão, em julgamento do REsp 1.163.020-RS. 

Nesse recurso, recentemente, foi proferido o seguinte acórdão, cuja tese 

foi firmada no sentido contrário à sustentada pelo ora reclamante: 

TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE 

CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). 

INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de 

energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de 

geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada 

uma dessas etapas – entre elas a referente à Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição (TUSD) – compõe o preço final da operação e, 

consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I, 

da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A peculiar realidade física do 

fornecimento de energia elétrica revela que a geração, a transmissão e a 

distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem o 

aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação 

mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de 

cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de 

atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de 

energia elétrica, sendo dele indissociável. 3. A abertura do mercado de 

energia elétrica, disciplinada pela Lei n. 9.074/1995 (que veio a segmentar 

o setor), não infirma a regra matriz de incidência do tributo, nem tampouco 

repercute na sua base de cálculo, pois o referido diploma legal, de cunho 

eminentemente administrativo e concorrencial, apenas permite a atuação 

de mais de um agente econômico numa determinada fase do processo de 

circulação da energia elétrica (geração). A partir dessa norma, o que se 

tem, na realidade, é uma mera divisão de tarefas – de geração, 

transmissão e distribuição – entre os agentes econômicos responsáveis 

por cada uma dessas etapas, para a concretização do negócio jurídico 

tributável pelo ICMS, qual seja, o fornecimento de energia elétrica ao 

consumidor final. 4. Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está 

disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que evidencia 

que a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de 

cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em 

relação às empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o 

tributo sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, 

subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da 

capacidade contributiva. 5. Recurso especial desprovido. (STJ – 1ª Turma. 

REsp n. 1.163.020-RS. Rel. Ministro Gurgel de Faria. Julg.: 27.03.2017) 

Ainda mais recentemente (julgamento de 18.05.2017, publicado em 

14.06.2017), o C. STJ reiterou referido entendimento, no julgamento de 

Embargos de Declaração interpostos contra o acórdão proferido nos 

autos do Recurso Especial acima referido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Os 

embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do 

CPC/2015). 2. Hipótese em que o acórdão embargado, ao decidir pela 

inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, foi claro ao assentar que 

as fases de geração, de transmissão e de distribuição formam o conjunto 

de elementos essenciais e indissociáveis que compõem o aspecto material 

do fato gerador concernente ao fornecimento de energia elétrica, 

integrando o preço total da operação tributável pelo ICMS, não podendo 

nenhuma dessas etapas ser decotada da base de cálculo do imposto. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. Importante ressaltar ainda que, nos 

mesmos autos, foram interpostos embargos de divergência, ao argumento 

de que haveria dissídio jurisprudencial com relação a outro acórdão 

paradigma proferido naquele C. Superior Tribunal de Justiça. No entanto, 

referidos embargos de divergência foram liminarmente indeferidos, tendo 

em vista que, ao contrário do que sustenta o lá embargante, tendo em 

vista que o acórdão paradigma foi proferido em sede de agravo regimental 

em suspensão de liminar e de sentença, via que, conforme ressaltou 

textualmente a eminente Ministra relatora, se limita a um juízo político, sem 

exame da questão de fundo. Eis o teor do aresto: EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO COM 

RELAÇÃO AO PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PARADIGMA 

PROFERIDO EM SEDE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. NÃO 

CABIMENTO. RECURSO INDEFERIDO LIMINARMENTE NO ÂMBITO DA 

CORTE ESPECIAL. REDISTRIBUIÇÃO À PRIMEIRA SEÇÃO. (STJ, Embargos 

de Divergência em REsp nº 1.163.020-RS, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, j. 07.08.2017) A importância desse registro repousa no fato 

de que a matéria não havia ainda sido enfrentada com a profundidade 

tratada no REsp 1.163.020-RS, do que se conclui que a orientação 

jurisprudencial no C. Superior Tribunal de Justiça está mesmo se 

consolidando no sentido exposto no mencionado acórdão. Ademais, 

outros Tribunais de Justiça, tal como o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, firmaram posição no sentido que agora vem se 

consolidando no STJ: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. Até que lei complementar 

disponha sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, 

na condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as 

responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, 

ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidente 

sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 

operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação 

final (art. 34, § 9º, do ADCT). A espécie trata de consumidor cativo 

(pequenos e médios consumidores), que não pode escolher livremente 

seus fornecedores de energia elétrica, cuja tarifa cobrada é fixada em 

kWh pela ANEEL. Nesse caso, não se aplica a jurisprudência do STJ, que 

considera indevida a inclusão, na base de cálculo do ICMS, o custo de 

transmissão (TUST) e o custo de distribuição (TUSD), porque o preço final 

pago pelo consumidor cativo abrange o custo de toda cadeia produtiva 

(geração transmissão e distribuição). Precedente do 11º Grupo Cível 

desta Corte. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70068998830, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco 

Aurélio Heinz, Julgado em 11/05/2016) APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A 

TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

TUST - SOBRE AS OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

REALIZADAS NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE. PRECEDENTES 

DESTA CORTE E DO E. STJ. Manutenção da sentença de improcedência, 

uma vez que no ambiente de contratação o preço final pago pelo 

consumidor cativo abrange o custo de toda a cadeia produtiva (geração, 

transmissão e distribuição), razão pela qual a base de cálculo do ICMS 

abrange todas as operações. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70067949164, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 

14/04/2016) Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO 

ICMS INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA DE USO DO SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 329 de 841



IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária na qual, 

pretende a parte autora, que o ICMS cobrado em sua fatura de energia 

elétrica seja calculado apenas, sobre a energia efetivamente consumida, 

sendo excluídos os demais componentes tais como, distribuição, 

transmissão, encargos e tributos (TUSD e TUST). 2. A base de cálculo do 

ICMS relativo à energia elétrica consumida, no ambiente de consumo 

regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor cativo, a qual abarca os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos. Considerando que a base de cálculo do ICMS é o valor da 

operação de circulação de mercadoria, e o custo da operação de 

circulação de energia elétrica, compreende o custo de toda a cadeia 

produtiva, desde a geração da energia elétrica até sua entrega ao usuário 

final, incluindo, também, as fases de transmissão e distribuição, as quais 

são indispensáveis à entrada de energia elétrica ao consumidor, tais 

componentes integram a base de cálculo do ICMS. 3. Sentença de 

Improcedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71007110992, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 

19/10/2017) Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO 

ICMS INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA DE USO DO SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária na qual, 

pretende a parte autora, que o ICMS cobrado em sua fatura de energia 

elétrica seja calculado apenas, sobre a energia efetivamente consumida, 

sendo excluídos os demais componentes tais como, distribuição, 

transmissão, encargos e tributos (TUSD e TUST). 2. A base de cálculo do 

ICMS relativo à energia elétrica consumida, no ambiente de consumo 

regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor cativo, a qual abarca os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos. Considerando que a base de cálculo do ICMS é o valor da 

operação de circulação de mercadoria, e o custo da operação de 

circulação de energia elétrica, compreende o custo de toda a cadeia 

produtiva, desde a geração da energia elétrica até sua entrega ao usuário 

final, incluindo, também, as fases de transmissão e distribuição, as quais 

são indispensáveis à entrada de energia elétrica ao consumidor, tais 

componentes integram a base de cálculo do ICMS. 3. Sentença de 

Improcedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71007136815, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 

19/10/2017) Outrossim, importante destacar que o 11º Grupo Cível e a 21ª 

Câmara do TJRS concluíram pela inexistência do direito ora postulado, com 

base na norma do artigo 34, § 9º, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias – ADCT, que dispõe: “até que lei complementar disponha 

sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, na 

condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as 

responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, 

ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidente 

sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 

operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação 

final e assegurado seu recolhimento ao Estado ou Distrito Federal, 

conforme o local onde deva ocorrer essa operação”. Ou seja, o valor da 

operação com energia elétrica é o preço final, constituindo custo o preço 

da distribuição, da transmissão e da produção. O consumidor final, ao 

pagar energia elétrica suporta o lucro e o custo de todas as operações 

anteriores. O preço da energia consumida que envolve o custo e mais o 

lucro é a base de cálculo do ICMS, não se podendo afastar os custos 

relativos a transmissão e distribuição – TUST e TUSD. Este custo foi 

suportado e repassado o preço para o consumidor final. Nesse sentido, 

transcrevo o voto proferido no Recurso de Apelação nº 70069548824, da 

22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relatada 

pelo Desembargador José Aquino Flores de Camargo, julgada em 

16/06/2016: Com efeito, transcrevendo in litteris o insigne autor, o Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp n. 797.826/MT, decidiu 

que o “o ICMS-Energia Elétrica levará em conta todas as fases anteriores 

que tornaram possível o consumo de energia elétrica. Estas fases 

anteriores, entretanto, não são dotadas de autonomia apta a ensejar 

incidências isoladas, mas apenas uma, tendo por único sujeito passivo o 

consumidor final”. Entendimento que vai ao encontro do disposto no art. 

34, § 9º, do ADCT e do art. 9º, §1º, II, da LC nº 87/97, in verbis: ADCT. Art. 

34 (...) § 9º Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as 

empresas distribuidoras de energia elétrica, na condição de contribuintes 

ou de substitutos tributários, serão as responsáveis, por ocasião da saída 

do produto de seus estabelecimentos, ainda que destinado a outra 

unidade da Federação, pelo pagamento do imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias incidente sobre energia elétrica, 

desde a produção ou importação até a última operação, calculado o 

imposto sobre o preço então praticado na operação final e assegurado 

seu recolhimento ao Estado ou Distrito Federal, conforme o local onde 

deva ocorrer essa operação. LC nº 87/97. Art. 9º (...) § 1º A 

responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá ser atribuída: (...) II - às 

empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas operações 

internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de substituto 

tributário, pelo pagamento do imposto, desde a produção ou importação 

até a última operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o preço 

praticado na operação final, assegurado seu recolhimento ao Estado onde 

deva ocorrer essa operação. (grifei). A matéria foi objeto de recente 

deliberação no âmbito deste 11º Grupo Cível (Embargos Infringentes Nº 

70065950008, Relª. Desª. Maria Isabel de Azevedo Souza), que, à 

unanimidade, definiu que o ICMS relativo à energia elétrica consumida, no 

ambiente de consumo regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor 

cativo, fixada pela ANEEL, que compreende os custos da geração, 

transmissão, distribuição, encargos setoriais e tributos, multiplicada pelos 

kWh consumidos. O precedente restou assim ementado: TRIBUTÁRIO. 

ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUSD. TUST. GERAÇÃO. 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO. 1. A base de cálculo do ICMS é o valor 

da operação de circulação de mercadoria. O ICMS relativo à energia 

elétrica consumida, no ambiente de consumo regulado, é o valor da tarifa 

paga pelo consumidor cativo, fixada pela ANEEL, que compreende os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos, multiplicada pelos kWh consumidos. É induvidoso que o custo da 

operação de circulação de energia elétrica, desde a geração da energia 

elétrica até sua entrega na unidade consumidora do usuário final, abrange 

não só a geração da energia, mas, também, as fases de transmissão e 

distribuição, que são etapas indispensáveis desta cadeia produtiva à 

entrada de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, que vai, 

então, consumi-la. Portanto, tais custos integram a base de cálculo do 

ICMS, já que compõem o preço final. Art. 34, § 9º, do ADCT 2. Não se 

aplicam às operações de fornecimento de energia elétrica realizadas no 

ambiente de contratação regulado (consumidor cativo) por meio de 

distribuidora exclusiva os precedentes do STJ que consideram indevida a 

inclusão, na base de cálculo do ICMS, das tarifas relativas ao Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) e ao Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) de energia elétrica. É que o preço 

final pago pelo consumidor cativo abrange o custo de toda a cadeia 

produtiva (geração, transmissão e distribuição) por se tratar de um 

conjunto indissociável. Já no ambiente de contratação livre (consumidor 

livre), no qual a energia é fornecida diretamente pelos agentes de geração 

ou de comercialização, livremente escolhidos pelo consumidor - e não 

pelas distribuidoras que se limitam a permitir o acesso ao sistema de 

transmissão e de distribuição por meio do pagamento das tarifas TUST e 

TUSD - há quem considere tais valores estranhos ao preço da energia 

elétrica, cujo montante é fixado no contrato de compra e venda de energia. 

Embargos infringentes rejeitados. (Embargos Infringentes Nº 

70065950008, Décimo Primeiro Grupo Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 20/11/2015) Desde 

então, encontra-se pacificada a orientação deste Grupo Cível no sentido 

de que os custos relativos à transmissão (TUST) e à distribuição (TUSD) 

integram a base de cálculo do ICMS, porquanto indispensáveis à entrada 

de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, integrando, pois, o 

preço praticado na operação final, consoante estabelece o art. 34, § 9º, 

do ADCT e o art. 9º, §1º, II, da Lei Kandir. Hipótese que não se confunde 

com a temática atinente à desverticalização do setor elétrico (mercado 

livre de energia), de que tratam os precedentes colacionados pelo 

apelante em suas razões, ao afirmar a impossibilidade de inclusão dos 

custos de transmissão e distribuição de energia na base de cálculo do 

ICMS. É que, no mercado livre, a etapa de geração de energia ganha 

autonomia em relação à distribuição e transmissão, dada a possibilidade 

de sua aquisição antes da própria transmissão. Aqui, reporto-me 

novamente à lição de Roque Antonio Carraza, que estabelece elucidativa 

distinção entre o fornecimento de energia no mercado cativo e no mercado 

livre, in verbis: “Para que melhor se compreenda: atualmente as 

distribuidoras atendem ao ‘mercado cativo’ (pequenos e médios 
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consumidores, que não podem escolher livremente seus fornecedores de 

energia elétrica) e ao ‘mercado livre (grandes consumidores aos quais a 

legislação faculta escolherem seus fornecedores, valendo-se de critérios 

empresariais). Quando as distribuidoras atendem aos ‘consumidores 

cativos’ são por eles remuneradas por meio de tarifas (tarifas de energia e 

tarifas de fio) e são responsáveis, na condição de substitutas tributárias, 

pelo recolhimento do ICMS-Energia Elétrica. Já, quando as distribuidoras 

atendem aos consumidores livres limitam-se a receber as tarifas de fio, 

cobradas pela utilização das infraestruturas de transmissão e/ou 

distribuição (TUST/Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão, ou 

TUSD/Tarifa do Sistema de Distribuição). São os agentes de 

comercialização (ou de geração) que vendem a energia elétrica aos 

consumidores livres, deles cobrando o respectivo preço, sobre o qual, 

sim, é calculado o ICMS a pagar. Como se vê, as operações de compra e 

venda de energia elétrica realizadas no ‘mercado livre’ estão 

desvinculadas do processo de entrega (transmissão/distribuição) desta 

mercadoria. Noutros falares, as distribuidoras não participam de tais 

negócios jurídicos, realizados apenas e tão somente pelos agentes de 

comercialização (ou de geração) e os consumidores livres. O que fazem 

as dsitribuidoras, in casu? Simplesmente operam suas redes e 

equipamentos, para que a energia elétrica chegue aos consumidores 

livres. Esta atividade apresenta-se completamente desatrelada da 

operação mercantil havida entre os agentes de comercialização ( ou de 

geração) e os consumidores livres. (...) Noutras palavras, as 

distribuidores, nesta última hipótese, limitam-se a realizar atividades-meio, 

necessárias à prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica 

pelos agentes de comercialização (ou de geração) aos consumidores 

livres.” Temos para nós que não tipificam prestações de serviços de 

fornecimento de energia elétrica as atividades desenvolvidas pelas 

distribuidoras em ordem a disponibilizar aos consumidores livres aos 

meios e modos para que recebam a energia elétrica que adquiriram – no 

Ambiente de Contratação Livre (ACL) – dos agentes de comercialização 

(ou de geração). (ICMS, 17ª Ed. Malheiros Editores, 2015, p. 332/333). (...) 

Na espécie, a distribuidora é a responsável pelo fornecimento de energia 

elétrica como um todo, já que não se está diante de consumidor livre. Aqui, 

os custos relativos à transmissão (TUST) e à distribuição (TUSD) integram, 

sem dúvida alguma, a base de cálculo do ICMS, porquanto indispensáveis 

à entrada de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, 

integrando, pois, o preço praticado na “operação final”, consoante 

estabelece o art. 34, § 9º, do ADCT e o art. 9º, §1º, II, da Lei Kandir. 

Ademais, também é relevante destacar que a cartilha elaborada pela 

ANEEL denominada POR DENTRO DA CONTA DE LUZ, de outubro de 2008, 

reza: “é obrigação da concessionária levar a energia elétrica aos seus 

consumidores. Para cumprir esse compromisso, a empresa tem custos 

que devem ser cobertos pela tarifa de energia. De modo geral, a conta de 

luz inclui o ressarcimento de três custos: geração de energia + transporte 

de energia elétrica até as casas (fio) transmissão + distribuição + 

encargos e tributos”. E destaco que a reedição de março de 2013, 

enfatizou que a tarifa considera três custos distintos: energia gerada + 

transporte de energia até as unidades consumidoras (transmissão e 

distribuição) + encargo setorial. Por todo o exposto, entendo ser devida a 

inclusão na base de cálculo do ICMS, o custo de transmissão (TUST) e o 

custo de distribuição (TUSD). Ressalto, o preço final pago pelo consumidor 

cativo abrange o custo de toda a cadeia produtiva, inclusive os de 

transmissão e distribuição. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, julgando-se assim extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Defere-se os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte reclamante. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c.c. artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga [1] – Agravo regimental 

no recurso especial interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra 

decisão proferida pelo relator Ministro Olindo Menezes que deu provimento 

ao recurso especial para julgar procedente o pedido formulado na ação 

mandamental afastando a incidência do ICMS sobre os valores relativos à 

tarifa de uso do sistema de distribuição – TUSD. [i] [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante o Juizado 

Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi 

submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com 

lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir 

seus legais efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

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

estilo. Tangará da Serra/MT, Data registrada no sistema PJe. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-39.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001735-39.2019.8.11.0055 Reclamante: EDILSON CARLOS DA SILVA 

Reclamado: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de 

dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com 

provas documentais suficientes para a formação do convencimento do 

julgador. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não 

acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, 

antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, 

assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia 

constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da 

CRFB). Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, eis que não é 

obrigatória discussão administrativa. Passo ao exame do mérito. O 

Reclamante alega na petição inicial que constatou a existência de valores 

desconhecidos em sua conta corrente e, ao buscar o Reclamado foi 

informada que se tratava de empréstimo contratado via caixa eletrônico. 

Afirma que não tem ciência da contratação, pelo que requereu que o valor 

fosse imediatamente restituído, no entanto, foi informado que em caso de 

restituição do valor ainda haveria a ser pago o valor de R$ 3.800,00 (três 

mil e oitocentos reais) para quitação. O Banco Reclamado, na 

contestação, afirma que houve contratação via caixa eletrônico com 

utilização de senha pessoal, bem como que houve pagamento de 

parcelas, inexistindo ato ilícito, pugnando pela improcedência da presente 

demanda. O caso em exame é de relação de consumo, na qual sobressai 
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a hipossuficiência do consumidor, razão porque se impõe a inversão do 

ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, a fim de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. A presente relação é de consumo e, 

nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência 

de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. A análise do processo e dos 

documentos a ele acostados verifica-se que foi efetivado depósito de 

valores na conta corrente do Reclamante, bem como que a contratação se 

deu via caixa eletrônico a qual o Reclamante afirma que não ter 

contratado. Caso concreto em que restou comprovado o depósito de 

valores na conta corrente do Reclamante. Não obstante isso, o conteúdo 

probatório evidencia a ocorrência de equívoco no momento da contratação 

quando do manuseio do terminal pelo autor, porquanto esse, além de não 

reconhecer a pactuação, não utilizou a quantia referente à avença. 

Havendo, portanto, demonstração de que a contratação resultou de erro 

substancial, impõe-se a anulação do negócio jurídico e o restabelecimento 

das partes ao status quo ante. Nesse contexto entendo inexistir negócio 

jurídico válido e eficaz apto a ensejar as cobranças em nome do autor, 

pelo que merece ser reconhecida a declaração de inexistência de débito. 

Corroborando: Ementa: CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. 

OPERAÇÃO PERFECTIBILIZADA MEDIANTE O USO DO CARTÃO 

BANCÁRIO DE POSSE DA AUTORA, COM USO DE SENHA PESSOAL E 

MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE MEIO ELETRÔNICO. QUANTIA 

EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADA E PAULATINAMENTE ABSORVIDA 

PELAS OPERAÇÕES DE AMORTIZAÇÃO DO PRÓPRIO MÚTUO, DURANTE 

LONGO PERÍODO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. INDÍCIOS DE EQUIVOCO 

POR PARTE DA CORRENTISTA NO MANUSEIO DO CAIXA ELETRÔNICO. 

ERRO SUBSTANCIAL RECONHECIDO. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO. 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS NO QUE EXCEDE À PRÓPRIA 

QUANTIA DISPONIBILIZADA. DECISÃO DE CUNHO EQUITATIVO. 

SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71002977494, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 

25-08-2011). Outrossim, merece procedência o pleito de danos morais, 

pelo que o Reclamado quando procurado deixou de resolver a questão de 

forma administrativa, porquanto verificada a ocorrência de falha na 

prestação dos serviços por parte da instituição financeira ensejando dano 

moral passível de reparação pecuniária. Acolho parcialmente o pleito de 

danos materiais, pelo que houve desembolso da quantia de R$ 3.040,00 

(três mil e quarenta reais), referentes aos descontos efetivados entre 

maio/2019 a dezembro/2019, no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta 

reais) cada, tratando-se os danos materiais de danos patrimoniais 

efetivos. Evidente que, caso tenham sido os valores creditados ao 

reclamante, deverá promover sua restituição, devidamente corrigidos, 

para que não ocorra em indevido enriquecimento sem causa. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS para: DECLARAR a inexistência do empréstimo lançado na conta 

corrente do reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação 

de multa. CONDENAR o Reclamado a restituir ao Reclamante a quantia de 

R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais) a título de danos materiais, a ser 

corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% ao mês da data do 

desembolso de cada parcela. CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano 

moral, a ser corrigido pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros 

de 1% ao mês da data da citação. Diante da informação de que o valor 

permanece na conta corrente do Reclamante, estes devem ser 

compensados do valor da presente condenação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000927-34.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000927-34.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ELIO PEREIRA REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de ação 

declaratória e reconhecimento ao direito de elevação de nível e classe em 

desfavor do Município de Tangará da Serra/MT, objetivando o 

reconhecimento da progressão de classe conforme Lei Municipal n° 

2.875/2008, bem como o pagamento retroativo desde quando adquiriu o 

direito a mencionada progressão. Alega a parte autora que é servidor 

público no cargo de marceneiro desde 21/09/1994. Sendo assim ocorreu a 

concessão das progressões de nível, conforme Ato n° 074/GP/2009 – 

nível médio (Nível III); Ato n° 306/GP/2009 progressão de nível (III – IV). 

Ocorre que o pedido de progressão de classe realizado em 25/03/2013 

com protocolo de n° 3.605/2013, foi indeferido nos seguintes termos: “(...) 

O artigo 33, da Lei 2875 de 10 de abril de 2008, atenta diretamente contra 

este princípio constitucional, a nosso ver, carecendo de legalidade, pois 

foi aprovada sem nenhum impacto orçamentário, garantindo benefícios 

que estão muito além da capacidade do Município de atender. (...) Por todo 

exposto, e em atenção ao vosso requerimento datado de 25 de março de 

2013 e protocolizado na mesma data, informamos impossibilidade de 

atendimento do pleito, em função de extrapolação do limite gasto com 

pessoal, o que torna impraticável a aplicação do Artigo 33 da Lei nº 2875.” 

Neste sentido, o requerente requer o pagamento retroativo do adicional de 

Progressão de Classe, bem como seus reflexos na gratificação natalina, 

férias, licença-prêmio e vantagem pessoal. Citado, o reclamado alega 

ausência de interesse processual, haja vista que foram concedidos aos 

servidores à elevação de Classe, e que o mesmo já teria recebido os 

valores sobre enquadramentos anteriores com superposição das mesmas 

vantagens, dessa forma esta diferença foi considerada no 

enquadramento de classe. Por fim, alega suposta inconstitucionalidade em 

decorrência do efeito cascata. Requer a improcedência do pedido. 

Primeiramente rejeito o pedido de extinção sob a alegação de ausência de 

interesse de agir, haja vista que tal argumentação se confunde com o 

mérito e com ele será analisado. Passa-se ao julgamento mérito. De acordo 

com o artigo 12 e seguintes da Lei Municipal n° 2.875/2008, o 

desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras fará através da 

progressão e, sendo assim os percentuais de incorporação serão 

calculados de acordo com o vencimento base. Neste sentido, embora a 

reclamada alegue que no caso se trata de “efeito cascata” e portanto 

inconstitucional, tal alegação não deve prosperar haja vista que os 

acréscimos remuneratórios incidem sobre o vencimento básico, bem como 

que é exatamente este o pedido autoral: “de que os acréscimos sejam 

incorporados no vencimento base da requerente, em total observância a 

legislação”. Não tendo o ente público comprovado a incorporação dos 

acréscimos no vencimento base da requerente é procedente a pretensão 

autoral. Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE PEDIDO para 

CONDENAR o Município de Tangará da Serra/MT ao pagamento do 

retroativo referente ao adicional de progressão em classe, conforme art. 

23 da Lei Municipal n° 2875/2008, incidindo seus reflexos sobre a 
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gratificação natalina, licença prémio, férias e vantagem pessoal, bem como 

ao pagamento do retroativo do RGA, acrescido de juros de 0,5% ao mês e 

correção monetária pelo INIPC, a partir da data do ajuizamento da ação. 

Determino que a reclamada realize a incorporação de todos os 

percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe 

conforme requerido na inicial, retroativamente no momento em que o 

requerente adquiriu o direito a progressão, e sem que haja supressão de 

qualquer percentual de vencimentos, bem como que incidam todos os 

reflexos decorrentes de todas as verbas, como férias, 13° salário, 

adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, horas extras e sobre o 

RGA posteriores, e, de consequência, DECLARA-SE extinto o processo, 

com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por força da 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da 

Lei 12.153/2009. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS 

CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001836-76.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN LUCAS DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNA LAMNE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001836-76.2019.8.11.0055. REQUERENTE: WILIAN LUCAS DA SILVA 

ALMEIDA REQUERIDO: THAYNA LAMNE DA SILVA VISTOS etc. 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré compareceu a audiência de 

conciliação, contudo deixou de apresentar contestação. Neste contexto, 

conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Consigno que o 

comparecimento em audiência de conciliação é um ônus processual da 

parte, sendo sua presença obrigatória, nos termos do Enunciado n. 20 do 

FONAJE. Posto isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da 

parte ré. A revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a 

presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, 

presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica 

em procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Em síntese, o presente processo visa a 

condenação da requerida em obrigação de fazer, consistente na entrega 

de aparelho celular adquirido em nome do requerente e que esta em posse 

da requerida. Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da não 

apresentação de defesa por parte da ré, somada aos documentos 

constantes dos autos, implicam na procedência do pedido, pelo que é a 

parte demonstra através de Nota Fiscal a compra do aparelho, bem como 

que alega que o aparelho está em posse da requerida, situação não 

contestada, tornando-se desse modo incontroverso, impondo-se na 

obrigação de entregar o aparelho ao requerente, sob pena de 

enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO 

contido na inicial para determinar que a requerida realiza a entrega do 

aparelho celular (constante da NF-e que segue anexo) ao requerente. 

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, data registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012444-19.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CAROLINE SILVA BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENY MARTINS REZENDE (REQUERIDO)

ANTONIO ERNANI KUHN (REQUERIDO)

CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Processo nº: 8012444-19.2016.8.11.0055 Reclamante: AMANDA 

CAROLINE SILVA BESERRA Reclamado: ANTONIO ERNANI KUHN 

Reclamada: CLAUTUR VIAGENS E TURISMO MTDA ME Reclamada: 

CLAUDENY MARTINS REZENDE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 
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9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma 

a autora que é credora da Segunda Reclamada (em recuperação judicial), 

decorrente de sentença judicial transitada em julgado. O Primeiro e 

Terceira Reclamados são sócios e administradores da Segunda 

Reclamada, razão pela qual requer a desconsideração da personalidade 

jurídica para que a dívida alcance os respectivos patrimônios pessoais. 

Pois bem. Conforme informações constantes nos autos, o crédito 

perseguido foi arrolado perante o juízo da recuperação, constando do 

Plano de Recuperação. Ressalta-se, o patrimônio dos sócios só poderá 

ser atingido na hipótese de os bens da sociedade recuperanda forem 

insuficientes ao pagamento do débito, circunstância que somente poderá 

ser caracterizada quando da apreciação e execução do plano de 

recuperação e cumprimento das obrigações impostas. Segundo 

entendimento do STJ, a desconsideração da pessoa jurídica nos termos 

do art. 50 do Código Civil é necessário, além do requisito subjetivo, além do 

requisito subjetivo concernente no desvio de finalidade ou confusão 

patrimonial, o objetivo de insuficiência patrimonial da devedora (REsp 

970.635-SP, DJe 1/12/2009; REsp 1.200.850-SP, DJe 22/11/2010; REsp 

692.235-MT, DJe 30/11/2009). Ademais, dispõe o artigo 59 da Lei 

11.101/05 que “o plano de recuperação judicial implica novação dos 

créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a 

ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do 

art. 50 desta lei”. Nesse contexto, havendo a possibilidade de pagamento 

da dívida pela devedora originária, ainda que por meio do Plano de 

Recuperação, por ora, inexiste interesse de agir em face dos sócios e 

administradores. Entendimento diverso prestigiaria, ainda que por via 

oblíqua, burlar o Plano de Recuperação Judicial, cobrando a dívida de 

quem ainda não tem responsabilidade, ao menos até o momento. Ante o 

exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, consequentemente 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

dos artigos 330, II e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Angelo Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAYARA MENDONCA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24783/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1000263-03.2019.8.11.0055 Autor (a): DAYARA MENDONÇA SILVEIRA Ré 

(u): SAGE BRASIL SOFTWARE S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo (cf. ID n. 

31517597/31542150). Sendo o direito transigível, de natureza patrimonial, 

é devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, opino por 

HOMOLOGAR o citado acordo, que passa a fazer parte da presente 

sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, 

JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas nessa 

fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-02.2018.8.11.0055
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ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - MT36921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA RELATÓRIO: Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 
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9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ilegitimidade 

ativa ad causam suscitada pela parte ré, isso porque, houve a relação 

jurídica entre as partes, conforme transferência bancária (ID 12219791). 

Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e superadas as preliminares 

supramencionadas, e inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Pois bem. A parte autora narra que adquiriu um veículo junto ao 

estabelecimento da ré, e que ficou pactuado que todas as despesas 

inerentes à transferência de propriedade correriam por conta da 

Requerida. Afirma que houve o pagamento integral do bem e sua tradição, 

porém, não houve a transferência do bem para o nome da autora. Narra 

que sofreu angústia, frustração diante da inércia da ré em não realizar a 

transferência de propriedade. Posteriormente, negociou o veículo com 

terceiro. Deste modo, pleiteia o pagamento de danos materiais e reparação 

pelos danos morais advindos da conduta da ré. A ré, em sua peça 

contestatória, alegou que enviou os documentos no endereço da autora, 

porém, os documentos foram extraviados por culpa dos correios. Afirma a 

não ocorrência de danos materiais, haja vista, as despesas com a 

transferência do veículo foi suportado pela terceira pessoa que adquiriu o 

veiculo da autora. Aduz que não houve falha na prestação dos serviços e 

não ocorreu qualquer atitude lesiva em face da autora que possa causar 

danos morais. Por fim, pugnou pela improcedência da demanda. Após 

detida análise dos autos, reputo assistir parcial razão a parte autora. Com 

efeito, a autora ficou por aproximadamente três meses sem a 

documentação do veículo. As escusas do réu não se sustentam, pois, nos 

autos não há prova de que a documentação foi enviada no endereço da 

autora cujos serviços foram prestados pelos correios, sendo ônus 

probatório que cabia ao réu – art. 333, II, do Código de Processo Civil. 

Ademais, não poderia a ré ter colocado à venda veículo cuja 

documentação não se encontrava em ordem, a autora adquiriu o veículo e 

ficou por três meses no aguardo da transferência de propriedade, por 

certo teve aborrecimentos passíveis de indenização. Nesse sentido, o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSOS DE 

APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO DA AUTORA – ACATAMENTO DOS 

DANOS MATERIAIS – DEMORA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS– PROVA 

EXISTENTE - MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – PRETENSÃO 

RECURSAL ACATADA EM PARTE – RECURSO DA REQUERIDA – 

AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – HONRA 

OBJETIVA VIOLADA – SENTENÇA MANTIDA – MINORAÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL O VALOR ARBITRADO 

– JUROS DE MORA – INICIO A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO 

DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – 

INAPLICABILIDADE DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. Recursos conhecidos e ambos providos parcialmente. (1) – 

Caracterizado o ato ilícito, surge o dever de indenizar. Se a empresa que 

faz o leilão para venda de veículos se compromete a entregar os 

documentos para a transferência (DUT) e não o faz, existindo provas 

pertinentes aos danos materiais e morais, não há como albergar pretensão 

de isentá-la desta responsabilidade. A demora na entrega dos 

documentos, além violar o pactuado entre as partes, ofende a boa fé no 

relacionamento contratual que deve existir em todas as relações, a rigor 

do prescrito no artigo 422 do Código Civil. (2) – Comprovado que a autora, 

adquirindo o veiculo, ele negocia a terceiros e, mais tarde, tem que 

desfazer o negócio e efetua o pagamento de multa penal, consignando 

que o fato se deu pelo descumprimento contratual desta, deve o valor ser 

reembolsado pelo praticante do ato, com juros de mora e correção 

monetária, ambas a partir do distrato formalizado. (3) – Comprovado que 

entre a aquisição do veiculo e a venda do mesmo houve desvalorização 

em face de ser impossível sua transação comercial pela demora na 

entrega dos documentos pela vendedora, a titulo de lucros cessantes, 

deve ser remunerada a autora. Aplica-se, no caso, para se chegar ao 

valor, a tabela FIPE da data da celebração do negócio e a data da entrega 

dos documentos, apurando-se o saldo da desvalorização sofrida nesse 

tempo. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da 

data da entrega dos documentos. (4) – Se veículos foram vendidos e, 

mais tarde, os negócios desfeitos, pelo ato praticado pela requerida, ficou 

a autora com perda de conceito em relação aos seus clientes e, desta 

forma, presentes os requisitos da responsabilidade objetiva, impondo, por 

conseqüência a condenação em danos morais. Se o valor foi fixado com 

razoabilidade e proporcionalidade, não há o que majorar (pedido do autor) 

ou de minorar (pedido do requerido). Os juros moratórios devem incidir a 

partir da citação válida vez que se trata de relação contratual. (5) – Se 

ambos os recursos foram conhecidos e providos parcialmente, segundo 

orientação do colendo STJ, não há aplicabilidade dos alc– A liquidação do 

julgado, em face dos danos materiais pertinentes ao pagamento da multa 

penal e os danos morais deverá ser feita por meros cálculos aritméticos. 

Em relação à desvalorização dos veículos, nos termos do decidido e da 

forma determinada, por arbitramento. (N.U 0001409-51.2016.8.11.0007, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 

04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020). RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS DEMORA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS ÚTIL E 

NECESSÁRIO AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO 

MORAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO A excessiva demora na entrega dos documentos útil e 

necessário ao consumidor configura ato ilícito e induz à responsabilização 

objetiva do ofensor, cujo dano moral é passível de ser indenizado. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte, a fim de que não pratique outros atos de igual natureza. (N.U 

0004380-58.2011.8.11.0015. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 

19/06/2015). Logo, resta caracterizada a falha na prestação de serviço 

por parte da Reclamada em decorrência da demora injustificada na 

entrega de documentos. Assim, demonstrada a responsabilidade civil da 

Reclamada, deve esta ser condenada a indenizar a autora pelos danos 

causados, eis que a situação vivenciada ultrapassa o mero 

aborrecimento. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil) reais, quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No tocante ao pleito 

de indenização por danos materiais consistente na devolução de valores 

pagos com a transferência do veículo, tenho que deve ser indeferido. 

Cumpre salientar que a autora não comprovou ter suportado os encargos 

com despesas de transferência do veículo. Além disso, os documentos 

colacionados demostram que as despesas com a transferência de 

propriedade foram suportadas pela terceira pessoa que adquiriu o veículo 

de nome Maria de Fatima Gomes de Lima. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 
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PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, para: A) 

Condenar a ré, no pagamento ao autor do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil) 

reais, a título de danos morais, pela conduta ilícita perpetrada, com juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de Abril de 2020. LIVRADA GAETE 

Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 28 de Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002329-87.2018.8.11.0055
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório: Dispensado, com fundamento no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. Fundamentação: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto são aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Inclusive no que toca a 

inversão do ônus probatório, conforme art. 6º, inc. VIII do CDC, a qual 

defiro por verificar a hipossuficiência da parte autora no presente caso. 

Sublinha-se que, ao contrário do que defende a empresa ré, a 

responsabilidade civil das companhias aéreas em subordina-se a dicção 

do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, Narra a parte autora que 

comprou passagens áreas do trecho Cuiabá- Campo Grande, com 

embarque programado para o dia 12/09/2018 às 3h30min, e retorno Campo 

Grande-Cuiabá para a data de 24/09/2018 às 23h15min (cf. bilhetes 

aéreos anexos à petição inicial). Afirma que no dia da viagem chegou ao 

aeroporto com a devida antecedência, no entanto, por falha na prestação 

dos serviços fornecidos pela ré, que não disponibilizou equipe suficiente 

para atender os clientes, que havia número excessivo de passageiros no 

momento do embarque. Alega que foi informado pela ré que não poderia 

embarcar no voo. Afirma que devido a compromissos pessoais em 

13/09/2018 comprou passagens e seguiu viagem de ônibus no o trajeto 

Cuiabá - Campo Grande. Assevera que compareceu no aeroporto de 

Campo Grande -MS no dia 25/09/2019 data de seu retorno e que impedido 

de embarcar sob o argumento de cancelamento da passagem devido o 

não comparecimento no primeiro embarque. Alega que comprou nova 

passagem área de retorno para a data de 02/10/2018. Diante destes fatos, 

pleiteia ressarcimento de danos materiais e compensação pelos danos 

morais decorrentes da falha na prestação do serviço. A ré, ao seu turno, 

afirma que não houve cancelamento ou atraso de voo, tampouco 

overbooking; aduziu que o autor se confundiu com o horário de sua 

passagem que compareceu para o embarque na data de 13/09/201 (às 

3h10min.). Afirma que os documentos colacionados na exordial confirmam 

que o autor somente chegou ao aeroporto um dia após a data de 

embarque conforme compras realizadas no débito. Alega que na data de 

retorno em 24/09/2018 o autor não compareceu para o embarque, relata 

ausência de conduta ilícita por parte da ré motivo pelo qual a inexistência 

de indenização de danos materiais e dano moral, por fim, pugna pela 

improcedência da demanda. Os pedidos da parte autora não merecem ser 

acolhidos. Explico Da análise das provas carreadas aos autos, a causa 

determinante quanto à perda do voo de ida decorreu do equívoco do autor 

quanto à data do embarque, inclusive, a compra da passagem de ônibus 

do itinerário Cuiabá- MT a Campo Grande- MS ocorreu em 13/09/2018. No 

que tange o voo de retorno, resta claro que não ocorreu o cancelamento 

da passagem pelo motivo no show, pois, o autor confirmou no balcão de 

atendimento da ré que irá utilizar o retorno conforme reserva do voo 2934. 

Além disso, o autor narrou na inicial que compareceu ao aeroporto na data 

de 25/09/2018 para o embarque, ou seja, o autor compareceu para o 

embarque um dia após a data do voo. Ademais, o autor deixou de 

comprovar nos autos o horário que chegou ao aeroporto de Campo 

Grande para a realização do check in para o embarque de retorno em 

24/09/2018 responsabilidade que lhe competia. Cumpre salientar, a parte 

autora não se desincumbiu quanto ao ônus que lhe é imputado o ônus da 

prova incumbe quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do 

art. 373, I do CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito. Constatado que a culpa pelo não 

embarque foi do próprio autor que chegou ao aeroporto aproximadamente 

24 horas após ter decolado o seu voo de ida e no voo de retorno 

compareceu no aeroporto um dia após a data de embarque, assim, não há 

que se falar em falha na prestação de serviços fornecidos pela ré. Daí 

que, inexistente o ato ilícito da ré a justificar a indenização de danos 

materiais pleitead RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE CHECK-IN. ATRASO DO 

PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA 

AÉREA. Confessando os autores que se apresentaram para check-in 37 

minutos antes do horário previsto para decolagem, desatendendo a 

observação da recorrida de que deverá o passageiro apresentar-se no 

balcão da companhia aérea com no mínimo uma hora de antecedência, não 

há como responsabilizá-la pelos danos consistentes na compra de outra 

passagem, haja vista que esta em nada contribuiu para o evento, pois o 

atraso deu-se por culpa exclusiva dos consumidores. Em consequência, 

não há falar em dano moral. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71005143318, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 14/10/2014). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005143318 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, j. 

14/10/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 16/10/2014). Logo, os fatos narrados na inicial ainda que 

tenham trazido ao consumidor aborrecimentos, tais fatos não se traduzem 
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em ato constrangedor que cause ofensa à sua honra, e não enseja, por si 

só, o dever de indenizar. Por fim, no tocante aos danos morais pleiteados, 

não há falar em sua ocorrência no presente caso. Primeiro porque os 

fatos narrados pela parte autora impassível de compensação[5], e 

segundo porque não há prova de qualquer vulneração dos direitos da 

personalidade do autor no presente caso[6][7]. Nesse sentido confira os 

seguintes precedentes: "RECURSO INOMINADO INTERPOSTOS POR 

AMBAS RÉS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESAS 

AÉREAS. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE EM VOO DOMÉSTICO POR 

ATRASO DO PASSAGEIRO. PERDA DE VOO POR CULPA EXCLUSIVA DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA 

AÉREA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE 

AUTORIZASSE O EMBARQUE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO" (TJPR - 1ª Turma 

Recursal - 0003555-74.2013.8.16.0187/0 - Curitiba - Rel.: Fernando Swain 

Ganem -Rel.Desig. p/ o Acórdão: Kelly Sponholz - - J. 27.10.2015) 

destaquei. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PERDA DE 

VOO – ATRASO DO PASSAGEIRO PARA REALIZAR O CHECK-IN – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO - Demonstrado que a perda 

do voo pelo autor consumidor resultou não de defeito de serviços da 

transportadora apelada, mas sim de culpa exclusiva do próprio apelante, 

configurada pelo descumprimento da norma estabelecida pela parte ré 

transportadora, consistente em apresentar-se no local de embarque, para 

o check-in com 01 (uma) hora de antecedência, dever este do passageiro, 

a teor do art. 738, do CC/2002, de rigor o reconhecimento do 

descabimento da condenação da apelada ao pagamento de indenização, a 

título de perdas e danos, visto que não existe obrigação de indenizar, uma 

vez que ela não praticou ato ilícito, impondo-se, em consequência, a 

manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação. Recurso não 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 0 2 4 2 5 8 5 9 2 0 1 4 8 2 6 0 5 5 4  S P 

1024258-59.2014.8.26.0554, Relator: Marino Neto, j. 12/11/2015, 11ª 

Câmara deDireito Privado, Data de Publicação: 12/11/2015). 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos do autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 

de Abril de 2020. LIVRADA GAETE Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de Abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] [...] O Tribunal de 

origem, à luz das provas dos autos, manteve a sentença de 

improcedência, concluindo pela ausência de comprovação dos danos 

materiais e lucros cessantes, ressaltando, ainda, que "o simples 

descumprimento contratual não dá ensejo à reparação moral". [...] (STJ, 

AgInt no AREsp 858.894/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA 

TURMA, DJe de 10/08/2016). V. Agravo interno improvido. (AgInt no 

AREsp 1235867/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 24/05/2018) [6] PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME SOBRE O 

BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. 1. A configuração do dano moral pressupõe uma grave 

agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar 

sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico 

do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. [...] (AgInt no REsp 

1655465/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) (grifo nosso). [7] [...] 3. O simples 

inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por 

caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia 

possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e 

previsível na vida social, embora não desejável. No caso em exame, não 

se vislumbra nenhuma excepcionalidade apta a tornar justificável essa 

reparação. "Não cabe indenização por dano moral quando os fatos 

narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo 

ou abalo à honra e à dignidade do autor" (REsp 1.329.189/RN, Rel.Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 

21/11/2012). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 

844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

26/04/2016, DJe 05/05/2016)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002899-39.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DAL COL DE SOUZA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO TANGARA TRANSPORTE COLETIVO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Autos n. 1002899-39.2019.8.11.0055 Autor (a): MARGARETE DAL COL DE 

SOUZA DANTAS Ré (u): VIAÇÃO TANGARÁ TRANSPORTE COLETIVO 

EIRELLI EPP PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar 

que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo (cf. ID n. 31458075). Sendo o direito transigível, 

de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o 

exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que passa a fazer 

parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, 

consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 
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e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001407-75.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE SOUZA (AUTOR)

FRANCISCA FERREIRA LIMA TELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001407-75.2020.8.11.0055. AUTOR: FRANCISCA FERREIRA LIMA TELES, 

ANTONIO JOSE DE SOUZA REU: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Considerando o 

disposto no art. 1º (anexo I), da Resolução TJ-MT OE nº 09, de 

25/07/2019, a competência para o processo e julgamento de feitos da 

natureza do presente, ajuizados a partir de 30.09.2019 (Provimento nº 

26/2019-CM) é da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca 

de Várzea Grande-MT. Tratando-se de regra de competência absoluta 

(art. 2º da referida Resolução), este Juizado Especial da Fazenda Pública 

não tem competência para o julgamento do conflito, motivo pelo o qual o 

processo comporta extinção sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

51 da Lei nº 9.099/95 (de aplicação subsidiária – art. 27 da Lei nº 

12.153/2009). Nesse passo, caso queira que seja sua pretensão 

analisada, o reclamante deverá promover a regular distribuição da 

presente ação junto ao Juízo competente. Ante o exposto, declaro a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial da Fazenda Pública 

Estadual para o processo e julgamento da causa em questão, e julgo 

extinto o presente feito, sem resolução de mérito, determinando seu 

consequente arquivamento. Sem custas, diante do que estabelece o art. 

54, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Tangará da 

Serra-MT, 29 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004435-18.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRLAN ROBSON SILVA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/12/2019 Hora: 13H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 12/12/19 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004596-28.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE JESUS SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 03/12/2019 Hora: 13H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 03/12/19 13:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005225-02.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 04/12/2019 Hora: 13H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 04/12/19 13:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001571-07.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BEATRIS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$553,99 

(Quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$140,59 (Cento 

e quarenta reais e cinquenta e nove centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003689-53.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SANTANA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 
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audiência de Conciliação designada para a Data: 13/11/2019 Hora: 13H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 13/11/19 13:00

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000994-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$553,99 

(Quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$140,59 (Cento 

e quarenta reais e cinquenta e nove centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004435-18.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRLAN ROBSON SILVA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004596-28.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE JESUS SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$618,01 

(Seiscentos e dezoito reais e um centavo), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$204,61 (Duzentos e quatro 

reais e sessenta e um centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e 

taxas finais remanescentes), preencher os campos com o número único 

do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005225-02.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005849-51.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. F. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDA ADRIANE BARTH OAB - MT21826/O-O (ADVOGADO(A))

IVANIA LUCIA ORSO PESAMOSCA OAB - MT22113/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. D. S. J. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

BRUNNA GUSATTI OAB - MT27511/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. S. G. S. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006039-14.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILEIA AMARAL PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005995-92.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PINTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003791-75.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE HELENA BARBOSA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Solicito atestado e laudo medico da Ortopedia atualizado para concluirmos 

a pericia medica. Dr. Guido Vaca Cespedes CRM MT 5084.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004070-66.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002889-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. J. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1002889-25.2019.8.11.0045 ANA CLAUDIA DE JESUS BARBOSA - CPF: 

044.057.921-00 (EXEQUENTE) ADEMAR LUIZ MULLER - CPF: 

994.629.401-00 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu, Oficial de 

Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao respeitável mandado do 

MM. Juiz de Direito da desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, 

extraído dos autos supra mencionados, diligenciei-me ao endereço 

constante no mandado e NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR A PENHORA DE 

BENS DE ADEMAR LUIZ MULLER por não encontrá-lo, nem seus bens, 

haja vista que o mesmo está atualmente trabalhando e residindo em uma 

fazenda em Sorriso-MT, conforme informado por sua genitora sra. Noeli, a 

qual afirmou que o procurado apenas está usando um quarto de sua casa 

quando vem a esta cidade porém não possui bens para penhorar. Diante 

do exposto, e por desconhecer bens passíveis de penhora, devolvo o 

referido mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. 

/MT, 4 de dezembro de 2019. KASSIANO POZZEBONN FOGACA DE 

ABREU Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001940-64.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA LAUTERT SERRA OAB - MT28143/O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DE FREITAS MOREIRA EIRELI (REU)

HELIO TURISMO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001940-64.2020.8.11.0045 AUTOR(A): JOSE RAIMUNDO MIRANDA REU: 

HELIO TURISMO LTDA - ME, DOUGLAS DE FREITAS MOREIRA EIRELI 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. II. Defiro o 

pedido de gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo 

Civil, sem prejuízo de revogação caso evidenciada condição de mudança 

da situação fático-econômica descrita na inicial. III. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 27/07/2020, às 13h30min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. 

IV. Intime-se a parte Requerida com relação à audiência e a presente 

decisão, bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. O prazo 

para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. V. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora (CPC art. 341 c.c 344). VI. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VII. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VIII. O não comparecimento injustificado da parte Requerente 

ou da parte Requerida à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 

Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). IX. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). X. Intime-se. XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. XII. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005138-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERA - FOMENTO EMPRESARIAL E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA 

(AUTOR(A))

DROGARIA ULTRAPOPULAR LUCAS DO RIO VERDE LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULA CRISTINA ACIRON LOUREIRO OAB - SP153772 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARMACIA SFB LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005138-17.2017.8.11.0045 AUTOR(A): DROGARIA ULTRAPOPULAR 

LUCAS DO RIO VERDE LTDA - ME, FERA - FOMENTO EMPRESARIAL E 

RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA REU: FARMACIA SFB LTDA - ME 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial e a emenda e os documentos que a instrui II. 

Alterem-se os registros cartorários para constar "Valor da causa: R$ 

226.912,57". III. Postergo a análise da tutela de urgência pleiteada para 

após a fase postulatória, haja vista a necessidade de ouvir o polo passivo 

da demanda, aliado ao fato de que a concessão do pleito liminar está 

condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a 

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

processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e segurança por parte do 

Juízo para sua concessão. IV. Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 27/07/2020, às 14h00min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. V. Intime-se a parte 

Requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. VI. Consigne-se no 

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

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 

344). VII. As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VIII. A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). IX. O não 

comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 8º do CPC). X. A audiência somente não se realizará 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). XI. Intime-se. XII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. XIII. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001850-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATI KOMMERS TAIT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Indefiro por ora o pedido de levantamento do valor depositado 

nos autos, pois não está claro se tratar de valor incontroverso, como aduz 

a requerida/reconvinte. A autora/reconvinda postulou pelo depósito judicial 

do valor (correspondente ao residual pendente de pagamento do contrato) 

até o deslinde do feito, atribuindo à requerida/reconvinte uma série de 

descumprimentos contratuais e postulando ao final por danos morais (no 

importe de R$ 16.593,93) e dano material em 10% do valor do contrato ou 

valor a ser arbitrado pelo juízo. A requerida/reconvinte, por sua vez, 

pretende o levantamento do valor depositado e a condenação da 

autora/reconvinda na correção monetária do referido valor (pelo atraso no 

pagamento), além da condenação no valor da multa contratual e litigância 

de má-fé. II. Com fundamento no disposto no art. 357, § 3º, do Código de 

Processo Civil, tenho como prudente a designação de audiência, com o 

comparecimento pessoal das partes, a fim de, não havendo acordo para o 

encerramento da demanda, seja o saneamento realizado em cooperação 

com as partes, delimitando-se as questões de fato sobre as quais recairá 

a atividade probatória. Para tanto, designo o dia 18/06/2020, às 14h:00min. 

III. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006346-65.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DUTRA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL EFETUE O DEPOSITO DE DILIGENCIA PARA O CUMPRIMENTO DO 

PROXIMO ATO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004582-44.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDE LUNA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003386-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ TELLES DE OLIVEIRA MAZUTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO SOARES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY OAB - MT0020001A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. 1. Quanto à preliminar de ilegitimidade parte, onde o réu 

sustenta que foi simples intermediador do negócio, temos que há 

documento assinado pelo réu assumindo, a princípio, ser devedor. Assim, 

rejeito a preliminar e, como consta apenas um responsável no documento 

juntado na inicial, rejeito também o pedido de chamamento ao processo. 2. 

Não havendo qualquer outra providência pendente, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 19/05/2020 às 14:00 horas. 

Defiro a produção das provas requeridas, inclusive o depoimento pessoal 

das partes. 3. Cumpra-se. Magistrado C. L. Furim

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000774-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS PINHEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) (REU)
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INTIMAÇÃO DA DOUTA ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL IMPUGNE A CONTESTAÇÃO APORTADA AO FEITO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000820-83.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARCELO DOS SANTOS SILVA SCHULZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANE AMPESE (REU)

J L IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA (REU)

MAURO NEVES (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

024 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000820-83.2020.8.11.0045 AUTOR(A): MAURO MARCELO DOS SANTOS 

SILVA SCHULZ REU: JOSEANE AMPESE, J L IMOBILIARIA E 

INCORPORADORA LTDA, MAURO NEVES Vistos, etc. I. Trata-se Ação de 

Obrigação de Fazer proposta por Mauro Marcelo dos Santos Silva Schulz 

em desfavor de Joseane Ampese, JL Imobiliária e Incorporadora Ltda e 

Norberto Neves dos Santos. Consta na exordial, que o Autor adquiriu da 

Requerida Joseane Ampese o imóvel situado no Loteamento Bandeirantes, 

Lote 34, Quadro 98, na Rua dos Jasmins, neste Município de Lucas do Rio 

Verde/MT, cujo negócio fora intermediado pelo Requerido Norberto Neves 

dos Santos, corretor imobiliário. Alega que o imóvel inicialmente fora 

adquirido pela Requerida Joseane Ampese da Requerida JL Imobiliária e 

Incorporadora Ltda, sendo que quitada a dívida, pela Requerida JL 

Imobiliária e Incorporadora Ltda fora emitido o recibo de quitação e 

autorização para lavratura e registro da escritura e registro do imóvel 

perante o Cartório de Registro de Imóveis desta Urbe de Lucas do Rio 

Verde/MT. Narra que tendo quitado o contrato, até o momento a Requerida 

Joseane Ampese não providenciou os registros cartorários, sendo que 

tentada a resolução da questão pela via extrajudicial não logrou êxito. 

Requer a parte Requerente em sede de antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência o registro da presente demanda junto a matrícula do imóvel, 

com determinação de indisponibilidade. Com a inicial, juntou documentos, 

com destaque para o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda 

de Imóvel – NNS – Contrato nº 00102/2016. Despacho no id. n. 29469651, 

determinando a emenda da exordial, para fins de comprovação da 

situação de miserabilidade econômica e comprovação de quitação do 

imóvel. Manifestação de emenda no id. n. 31119758. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Decido e fundamento. Pois bem. II. Defiro o 

pedido de gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo 

Civil, sem prejuízo de revogação caso evidenciada condição de mudança 

da situação fático-econômica descrita na inicial. III. Da Antecipação dos 

Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de 

Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os 

efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando 

observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como 

haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de 

urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual 

para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no 

início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a 

coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela 

conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão 

é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do 

Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade 

de direito, sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, 

sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo ao 

exame do caso concreto. “In casu”, a análise dos fatos narrados e dos 

documentos acostados à inicial não permitem constatar a presença de 

requisitos imprescindíveis para a concessão da antecipação dos efeitos 

da tutela, no caso a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, em relação a determinação de 

indisponibilidade do bem. A antecipação dos efeitos da tutela de urgência 

tem como escopo a efetividade do resultado do processo, para 

salvaguardar o direito instantâneo, entendendo-se este como aquele que 

não pode esperar. No caso em análise, denota-se pelas condições de 

preço e pagamento do contrato que o último pagamento era previsto para 

o dia 11.05.2017, sendo que o inadimplemento contratual não é 

contemporâneo a propositura da lide, afastando, assim, o caráter 

imprescindível da medida, de modo que não verificado o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. O “mandamus” jurisdicional não pode 

basear-se tão somente nas alegações da parte Autora, as quais carecem 

de prova a ensejar o deferimento da medida postulada, ou seja, perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste sentido, eis o 

delineado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON - 

TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO 

DEMONSTRADOS -DECISÃO MANTIDA. Nos termos do art. 300 do Novo 

CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar 

presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ausência de 

comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação impede o deferimento de antecipação dos efeitos 

da tutela. [...].” (N.U 1013654-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no 

DJE 10/12/2019). (Sem grifos no original). Todavia, atinente ao pedido de 

averbação premonitória da existência de lide, tenho que merece 

prosperar, uma vez que não constitui prejuízo à parte Requerida, por não 

se constituir em medida de constrição judicial, ao tempo que resguarda 

direitos de terceiro e garante publicidade acerca da lide. Sobre a natureza 

da medida, eis o delineado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA - DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA — IMPEDIMENTO DE 

REGENERAÇÃO - AUTUAÇÃO — DEVER DE REPARAR O DANO —- 

AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL — 

POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO TERCEIRO DE BOA-FÉ – RECURSO 

DESPROVIDO. Em que pese é composta por matrículas distintas, a 

propriedade rural constitui área contigua, e, por isso, unidade de 

exploração econômica. Logo, não se trata de unidades autônomas. A 

averbação premonitória não constitui constrição judicial, mas mera 

advertência que tem por escopo unicamente dar publicidade ao ato e, 

assim, prevenir litígios e prejuízos de terceiros desavisados em eventual 

negociação que envolva o bem, porquanto, como se sabe, as obrigações 

ambientais possuem natureza propter rem, de modo que acompanham a 

propriedade ainda que o titular não seja o autor do dano. Recurso 

desprovido.” (N.U 1013114-16.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 

18/03/2020). (Sem grifos no original). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO CAUTELAR – DECISÃO DE DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL PARA SUSPENDER ORDEM 

DE SEQUESTRO DE IMÓVEIS – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O sequestro de 

bens depende não só da demonstração da probabilidade do direito 

alegado (“fumus boni iuris”), como também da existência de risco de dano 

ao resultado útil do processo (“periculum in mora”). 2. “A manutenção da 

averbação à margem da matrícula do imóvel sob litígio da existência de 

demanda judicial não encontra óbice, pois é certo que a anotação no 

registro imobiliário acerca da ação abarcando o imóvel objeto da matrícula 

visa tão somente dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da 

existência de litígio judicial sobre o imóvel e não interfere no direito de 

propriedade ou mesmo no direito do possuidor. (...)” (SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

1 0 / 1 0 / 2 0 1 8 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  1 6 / 1 0 / 2 0 1 8 ) . ”  ( N . U 

1009785-93.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018). (Sem grifos no 

original). Saliento por fim, que será de responsabilidade do Autor eventual 

abusividade da medida. Por assim sendo, a apreciação do pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência proposto não comporta 

maiores delongas, sendo o parcial deferimento desta medida que se 

impõe. III.1 Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, "caput", 
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do Código de Processo Civil, para fins de: DETERMINAR a averbação 

premonitória da existência da ação junto a matrícula do imóvel objeto de 

litígio, conforme item “a” do id. n. 29451602-Pág. 8. IV. Da Citação e 

Audiência de Conciliação. IV.1 Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 27/07/2020, às 10h30min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. IV.2 Intime-se a parte 

Requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. IV.3 Consigne-se no 

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

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 

344). IV.4 As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). IV.5 A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). IV.6 O não 

comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 8º do CPC). IV.7 A audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). V. Intime-se. VI. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. VII. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003175-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SIEVERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Denota-se que não existem questões preliminares a serem 

analisadas, tampouco nulidades a serem pronunciadas. II. Destaco que 

não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou 

de julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), razão pela qual fixo os 

seguintes pontos controvertidos (CPC, art. 357, II): a) se estão presentes 

os pressupostos configuradores da obrigação de fazer e indenização 

postuladas; b) demais pontos que sejam verificados no decorrer da 

instrução pelo juízo como sendo de interesse para o deslinde da causa. III. 

Julgo, ainda, o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como as condições para o exercício da ação, remetendo-o à fase 

instrutória. IV. A autora pugnou pelo depoimento pessoal da requerida e 

prova testemunhal, ao passo que a requerida afirmou não possuir 

interesse na produção de provas. V. Defiro a produção da prova oral 

(depoimento pessoal de representante da requerida e prova testemunhal), 

e, para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para a data de 

13/08/2020, às 14h00min. VI. Intime-se pessoalmente a requerida, com a 

advertência insculpida no § 1º do art. 385 do CPC. VII. Advirto que 

compete à advogada da autora informar ou intimar as testemunhas por ela 

arroladas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). VIII. A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da produção da prova em questão (art. 455, §3º, do CPC). IX. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002745-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RONALDO OLIVEIRA CRISTALDO 60790288168 (REU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA A, 

QUERENDO, MANIFESTAR-SE ACERCA DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA 

PARTE REQUERIDA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003691-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CILENE MATOS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMO a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, 

proceda a impugnação à contestação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003859-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE KANOPF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REU)

SERASA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003859-93.2017.8.11.0045 AUTOR(A): JANETE KANOPF REU: UNIC 

SORRISO LTDA, SERASA S/A. Vistos etc. Intime-se o requerido Serasa 

para, querendo, manifestar acerca do pedido de desistência formulado 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 485, § 4° do CPC. 

Certificado o decurso do prazo, à conclusão. Proceda-se à retificação do 

polo passivo, conforme requerido (ID 28042748). Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 29 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004865-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO XIMENES DE LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004865-67.2019.8.11.0045 AUTOR(A): ANTONIO XIMENES DE LIMA DOS 

SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Tendo em vista que a audiência de conciliação agendada 

não foi realizada em virtude da pandemia de COVID-19, redesigno o ato 

para a data de 18.08.2020 às 10h30min. Consigno que o prazo de 

resposta à inicial fluirá a partir da data de realização da audiência 

designada nos autos caso seja infrutífera. Certificado o decurso do prazo 

de resposta, à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 29 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001177-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY FRANK OAB - MT19270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001177-34.2018.8.11.0045 REQUERENTE: ADRIANE PEREIRA 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Diante do questionamento formulado pelo 

perito no Id. 31626671 e considerando ser possível a perícia direta, defiro 

o pedido ali formulado. Intime-se a autora, para comparecimento na data e 

local a serem fixados pelo perito. Cumpra-se integralmente a decisão 

constante do Id. 31605567. Lucas do Rio Verde, 29 de abril de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004333-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA VILAS BOAS (AUTOR(A))

GABRIEL DINIZ DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU)

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (REU)

Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado de Saúde (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004333-30.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): GABRIEL DINIZ DA ROSA, ANGELA MARIA VILAS BOAS RÉU: 

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE, PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar/apresentar petição e/ou documentos conforme ofício do NAT 

(Id. 16984948), visando possibilitar a expedição de parecer técnico pelo 

referido órgão, com vista à análise do pleito liminar. 2. Com a juntada da 

documentação necessária, cumpra-se novamente o despacho Id. 

15925085. LUCAS DO RIO VERDE, 7 de janeiro de 2019. Cássio Luis Furim 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001965-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001965-48.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): DANIELA FERREIRA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. 

Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando sua pertinência. 2. Ato contínuo, concluso 

para saneamento e organização do processo, não se excluindo 

possibilidade de eventual julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito. 3. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 21 de janeiro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001176-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUI WILKE SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001176-49.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): RUI WILKE SANTOS RÉU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. 1. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do 

petitório Id. 16105481. 2. Após, voltem os autos conclusos para análise de 

referida petição. LUCAS DO RIO VERDE, 21 de janeiro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004270-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intima a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando sua pertinência.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000708-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000708-85.2018.8.11.0045 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCELO DOS SANTOS 

SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por 

BV Financeira S/A CFI em desfavor de Marcelo dos Santos Silva, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Narra, em síntese, que o requerido 

adquiriu, por meio do contrato de financiamento com cláusula de alienação 
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fiduciária nº 4374167030650194631/390820174, um automóvel 

Volkswagen, modelo Parati Surf, ano/modelo 2012/13, cor branca, placa 

NPO5693, chassi nº 9BWGB05WXDP013539, e que o demandado se 

encontra em débito desde setembro de 2017. Com a inicial vieram os 

documentos que entendeu pertinentes. Recebida a inicial, a medida liminar 

foi deferida (ID 12544581), tendo sido devidamente cumprida, conforme o 

auto de busca, apreensão e depósito (ID 14840384). Apesar de 

devidamente citado (ID 14840384), o requerido não apresentou resposta à 

inicial, consoante se depreende da leitura dos autos. A parte autora 

requereu o julgamento antecipado da lide (ID 15912619). É O RELATÓRIO. 

DECIDO. O requerido não respondeu a ação, apesar de devidamente 

citado (ID 14840384), razão pela qual decreto sua revelia, nos termos do 

artigo 344 do Código de Processo Civil. Passo ao julgamento antecipado da 

lide, com fulcro no artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Embora a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, em 

razão da revelia, seja meramente relativa, no caso em tela, verifico que os 

elementos probatórios acostados aos autos amparam o pedido formulado 

pelo requerente, corroborando tal presunção. Ademais, mesmo cumprida a 

medida liminar de busca e apreensão do veículo, ainda assim o requerido 

quedou-se inerte, não tendo sinalizado sequer a intenção de efetuar o 

pagamento do débito, o que corrobora a veracidade dos fatos alegados na 

inicial. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

BV Financeira S/A CFI em desfavor de Marcelo dos Santos Silva, nos 

termos do Decreto-Lei nº 911/69, declarando rescindido o contrato e 

consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse plenos e 

exclusivos do bem descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, determinando o levantamento do depósito judicial. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente 

corrigido monetariamente, nos termos do art. 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, oficie-se ao DETRAN para proceder 

à transferência do veículo a terceiros que a parte autora indicar e, em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 28 de abril 

de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001600-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER LUCAS MARONEZI OAB - MT0017435A (ADVOGADO(A))

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN ALMEIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001600-28.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE PROCURADOR: FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: GILVAN 

ALMEIDA DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de execução fiscal proposta 

pelo Município de Lucas do Rio Verde em desfavor de Gilvan Almeida de 

Oliveira, ambos devidamente qualificados nos autos. Conforme se 

depreende dos autos (ID 31605026), o Exequente informou que o 

Executado realizou o adimplemento do débito fiscal. Deste modo a extinção 

do presente feito por cumprimento da obrigação tributária é medida que se 

impõe. Com efeito, preceituam o art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do 

CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo Executado. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após as anotações de praxe, 

arquive-se. Às providências. Lucas do Rio Verde, 29 de abril de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002640-79.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO(A))

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMAR DE SALLES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002640-79.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE PROCURADOR: VERA LUCIA MIQUELIN EXECUTADO: EDEMAR DE 

SALLES Vistos etc. Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município 

de Lucas do Rio Verde em desfavor de Edemar de Salles, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Conforme se depreende dos autos 

(ID 31625184), o Exequente informou que o Executado realizou o 

adimplemento do débito fiscal. Deste modo a extinção do presente feito por 

cumprimento da obrigação tributária é medida que se impõe. Com efeito, 

preceituam o art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita; (...) Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Custas, se houver, pelo Executado. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Após as anotações de praxe, arquive-se. Às providências. 

Lucas do Rio Verde, 29 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002648-56.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO(A))

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR GOULARTE MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002648-56.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE PROCURADOR: VERA LUCIA MIQUELIN EXECUTADO: VILMAR 

GOULARTE MEDEIROS Vistos etc. Trata-se de execução fiscal proposta 

pelo Município de Lucas do Rio Verde em desfavor de Vilmar Goularte 

Medeiros, ambos devidamente qualificados nos autos. Conforme se 

depreende dos autos (ID 31625959), o Exequente informou que o 

Executado realizou o adimplemento do débito fiscal. Deste modo a extinção 

do presente feito por cumprimento da obrigação tributária é medida que se 

impõe. Com efeito, preceituam o art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do 

CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo Executado. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após as anotações de praxe, 

arquive-se. Às providências. Lucas do Rio Verde, 29 de abril de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005182-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BAGINI (EXECUTADO)

JULIANO FABRICIO TREZ BAGINI (EXECUTADO)
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INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000931-67.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

UMBELINA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Intimação da parte autora para que, no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo, apresente Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003841-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SINON DO BRASIL LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITANHANGA ARMAZENS GERAIS LTDA - ME (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE ALMEIDA PITANGA OAB - BA52104 (ADVOGADO(A))

DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI OAB - MT0013461S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001240-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. M. S. L. (EXEQUENTE)

G. S. M. S. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANI SAN MARTINO MIGUEL OAB - 181.542.068-54 

(REPRESENTANTE)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. S. L. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vista às partes acerca do ofício ID 31634193.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000009-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARCOS WASEM (EXECUTADO)

MARIA SOELI LOPES WASEM (EXECUTADO)

 

CERTIFICO que, DEIXO de cumprir com a determinação do ID 24643420, 

uma vez que a missiva já foi cumprida e juntada no ID 

20740363/20740367, sem manifestação. CERTIFICO por fim que, 

Impulsiono o presente para INTIMAR a Parte Autora para Recolher as 

custas de nova expedição de Carta Precatória, manifestando-se nos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000238-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O 

(ADVOGADO(A))

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO(A))

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Processo n.º 1000238-54.2018.8.11.0045. Com o objetivo de obter 

informações acerca da exata localização do executado, Determino que se 

realizem buscas nos sistemas InfoSeg/InfoJud, Renajud e Siel, visando 

obter informações a respeito do atual endereço do executado. Com a 

juntada dos extratos, proceda-se à citação do executado, registrando-se 

os referenciais de endereço indicados nos extratos dos sistemas 

InfoSeg/InfoJud, Renajud e Siel, mediante a expedição de mandado judicial 

e carta precatória, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento da dívida, na forma do que dispõe o art. 8.º da Lei n.º 

6.830/1980, e a respeito da penhora parcial de bens, bem como para que 

ofereça embargos à execução, no prazo de 30 (trinta) dias [art. 12, §§1.º, 

2.º e 3.º da Lei n.º 6.830/1980]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 

de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003046-03.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

7KAR VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ADAILTON CORREA MUNIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003046-03.2016.8.11.0045. Considerando-se que a 

extinção do processo e o levantamento da restrição judicial, realizada no 

prontuários dos veículos, estão previstos no acordo de maneira 

condicionada à comprovação do pagamento do débito, previsto para o dia 

26/03/2020, intime-se a requerente para que, no prazo de 10 (dias), 

informe se houve o cumprimento da obrigação. Após, voltem conclusos. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de abril de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004486-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. F. C. (AUTOR(A))

NAZARE FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

VALDUIR MIGUEL JORDANI (AUTOR(A))

K. M. F. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN OAB - MT0010134A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

JOSE CARLOS MARTINS (REU)

ROBERVALDO LEOMAR DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

VERONICA KATIA DE OLIVEIRA OAB - MT24733/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
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Processo n.º. 1004486-63.2018.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

do art. 9.º do Código de Processo Civil, proceda-se à intimação da 

requerida Mafre Seguros Gerais S/A para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre o pedido formulado pelos autores na petição 

juntada no evento nº 25265675. Proceda-se também a intimação das 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, apresentando de forma fundamentada a sua 

necessidade. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste. Depois, voltem conclusos. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de abril de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004141-63.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES NERES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

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

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º. 1004141-63.2019.8.11.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de abril de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004549-54.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA APARECIDA TRENTINI (REQUERIDO)

WILMAR TRENTINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004549-54.2019.8.11.0045. De acordo com o novo 

endereço informado pela exequente na petição juntada no evento n.º 

25462061, os executados não residem nesta Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT. Portanto, determino a devolução da presente missiva ao Juízo 

de origem, consignando-se as homenagens de estilo. Intime-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 29 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001585-88.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. ROBERTO DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

WILLSON ROBERTO DE SOUZA (EXECUTADO)

SANDRA REGINA SOUZA LAUREANO (EXECUTADO)

LUCAS LUBE AUTOCENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001585-88.2019.8.11.0045. Considerando-se a ausência 

de liquidação voluntária da dívida, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e remoção de bens, de propriedade dos devedores, em quantia 

suficiente para garantir o pagamento da dívida. Intime-se a empresa 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetive o pagamento da 

diligencia do meirinho. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de abril de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001437-77.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS FERREIRA LEITE OAB - PR15022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001437-77.2019.8.11.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de abril de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001427-33.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMERI DALMASO (EXECUTADO)

ALISSON LUIZ DALMASO (EXECUTADO)

ALDERI MARCOS DALMASO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001427-33.2019.8.11.0045. A escrivania deverá elaborar 

certidão, com a finalidade de atestar se o executado Alderi Marcos 

Dalmaso, devidamente citado, apresentou embargos à execução e/ou 

constituiu advogado. Expeça-se mandado de citação dos executados 

Alisson Luiz Dalmaso e Almeri Dalmaso, registrando-se o referencial de 

endereço indicado na petição juntada no evento n.º 24738447, devendo, o 

meirinho, caso presentes os requisitos previstos no art. 252 do Código de 

Processo Civil, realizar a citação por hora certa. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 29 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001553-88.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL HERMANN WESTPHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001553-88.2016.8.11.0045. A respeito do retorno do trâmite 

do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

intimem-se às partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o processo. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 29 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001428-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGIVALDO DE OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
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Processo n.º 1001428-86.2017.8.11.0045. Considerando-se que a 

ultimação da citação pessoal do réu Rogivaldo de Oliveira de Sousa, 

secundada com o exaurimento de todos os meios tradicionais de 

localização, se frustrou, com lastro no teor do art. 257, inciso I do Código 

de Processo Civil, determino que se proceda à citação do réu, mediante a 

expedição de edital. Estabeleço, com fundamento no art. 257, inciso III do 

Código de Processo Civil, prazo de 60 (sessenta) dias. Intime-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 29 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004341-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PENHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA OAB - MT21668/O 

(ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

GUIDO VACA CESPEDES (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004341-41.2017.8.11.0045. Considerando o teor da petição 

encartada no evento nº 31481587, como forma de concretizar o comando 

emanado da decisão judicial que determinou a conversão do 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, Expeça-se ofício ao 

Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a implantação da aposentadoria por 

invalidez ao autor, sob pena de incidência de multa. Proceda-se a 

intimação da autarquia requerida, fazendo-se a advertência que o 

não-cumprimento da ordem judicial, no prazo de 10 (dez) dias, importará 

na incidência de multa diária, arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em benefício 

da parte autora, sem prejuízo da realização de nova avaliação da 

necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das 

‘astreintes’ [art. 297 e art. 536, § único do Código de Processo Civil]. 

Cumpra-se integralmente a decisão judicial encartada no evento n.º 

29043948 Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de abril de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001148-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

K. O. G. (AUTOR(A))

FRANCISCO CAETANO GADELHA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU)

LUCIANA DE SOUZA BAUER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001148-81.2018.8.11.0045. Primeiramente, com relação à 

preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’, arguida pelos requeridos 

em contestação, entendo que, no caso concreto, guarda íntima ligação 

com o mérito da demanda, razão pela qual depende de dilação probatória e 

deve ser apreciada após a instrução processual, quando da prolação da 

sentença. Não subsistem outras questões preliminares pendentes que 

exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados 

estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos 

requisitos de admissibilidade da lide, com lastro no conteúdo normativo do 

art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro saneado o processo, 

remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das questões de fato e de 

direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, 

como matéria fática controvertida, o seguinte fato: a) a existência e a 

quantificação dos danos morais experimentados pelo requerente. Consiste 

questão de direito relevante: a existência dos requisitos da 

responsabilidade civil, dos danos e a sua quantificação. Provas deferidas: 

com lastro no conteúdo normativo do art. 385 e do art. 442, ambos do 

Código de Processo Civil, penso que a prova testemunhal e a coleta do 

depoimento pessoal do autor e da ré Luciana de Souza Bauer, se 

consolida como mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e 

complementação da prova material/documental anexada no processo. 

Diante desta perspectiva, Defiro a produção da prova testemunhal e a 

coleta do depoimento pessoal do autor e da ré Luciana de Souza Bauer. 

Defiro também, a expedição de ofício para a Escola Municipal Olavo Bilac, 

com o objetivo de requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, a remessa de 

cópia do histórico escolar do autor e eventuais documentos que envolvam 

o autor e seus pais frente às normas de disciplina e engajamento da 

Escola. Indefiro o pedido de realização de estudo/avaliação psicológica 

comportamental e de personalidade, pois revela-se totalmente 

inútil/desnecessária para o fim de se constatar a existência de eventuais 

danos morais sofridos pelo autor, em face dos fatos alegados na petição 

inicial [art. 464, parágrafo único, inciso II do Código de Processo Civil]. 

Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova deverá prestar reverência 

à regra geral prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. 

Designo o dia 14 de julho de 2020, às 14h30min, para realização de 

audiência de instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do 

Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil]. 

Incumbe ao advogado consti-tuído pela parte informar ou intimar a 

testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de instrução, 

observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil. Intimem-se 

as partes, mediante a expedição de mandado judicial, registrando-se que o 

não-comparecimento à audiência ou a recusa a prestar depoimento 

pessoal produzirá o efeito da confissão [art. 385, § 1.º do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de abril de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003186-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

METAL NOBRE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JDI CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM OAB - MT0017335A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003186-03.2017.8.11.0045. Em complemento à decisão 

judicial encartada no evento n.º 24519995, considerando-se as 

informações prestadas pela requerente no evento n.º 25084533, Indefiro o 

pedido de realização de prova pericial, visto que as condições do local, 

devido ao decurso do tempo e a conclusão da obra, não mais são as 

mesmas daquela época ("do abandono da obra"), de maneira que a 

produção deste tipo de prova se revela de eficácia duvidosa e inútil [art. 

464, parágrafo único, incisos II e III do Código de Processo Civil]. Diante 

desta perspectiva, Designo o dia 29 de julho de 2020, às 13h30min, para 

realização de audiência de instrução. Com fundamento no teor do art. 357, 

§ 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 

15 (quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas (que deverá 

conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número 

de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do 

local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do Código de 

Processo Civil]. Incumbe ao advogado consti-tuído pela parte informar ou 

intimar a testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de 
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instrução, observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se as partes litigantes, mediante a expedição de carta com aviso 

de recebimento, registrando-se que o não-comparecimento à audiência ou 

a recusa a prestar depoimento pessoal produzirá o efeito da confissão 

[art. 385, § 1.º do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 29 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004765-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO PERSIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004765-83.2017.8.11.0045. Cuida-se de Requerimento de 

Liquidação de Sentença ajuizado por Everaldo Persio contra Ympactus 

Comercial Ltda (Telexfree), em que visa a quantificar e apurar a existência 

de saldo credor, derivado do investimento da quantia de R$ 3.063,75 (três 

mil e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), para fins de 

adquirir planos VoIP (01 assinatura de adesão e kit central de anunciante), 

junto à empresa requerida. Asseverou que a executada não promoveu ao 

pagamento das bonificações do plano. Requereu, ao final, a procedência 

do pedido, para o fim de declarar a existência de crédito em favor da 

requerente. Foi procedida à citação da requerida. A requerida não 

apresentou contestação. Vieram os autos conclusos para deliberação. É 

sucinto relatório. Passo a decidir. Não subsistem questões preliminares 

pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do 

processo, os ditames processuais foram observados, não existindo 

quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, 

enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos 

requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda. 

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, conclui-se 

que a companhia requerida, devidamente citada, não apresentou 

resposta/contestação (evento n.º 23363538). Deveras, de acordo com a 

norma de regência, a falta de contestação induz, como consequência 

automática, a incidência dos efeitos materiais da revelia e produz 

presunção de veracidade, de natureza relativa, dos fatos articulados por 

parte do autor na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

Examinando o contexto de provas produzido no processo, denota-se, de 

forma segura, que o requerente realizou “investimento” na soma de R$ 

3.063,75 (três mil e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

mediante o pagamento de boleto bancário, em favor da requerida, para 

efetivar a aquisição do plano denominado VoIP (01 assinatura de adesão e 

kit central de anunciante). Prova disso, e que não comporta restrições 

argumentativas, é o conteúdo do documento arquivado no evento n.º 

10997790, o qual demonstra a existência da relação jurídica entre as 

partes. Ademais, não se pode olvidar, também, que incide, no caso 

concreto, os efeitos materiais da revelia, haja vista que a companhia 

requerida, devidamente citada, quedou-se inerte. É, portanto, de se 

considerar como verdadeira a versão dos fatos apresentada pela parte 

autora. O teor da redação do “regulamento geral de clientes”, elaborado 

pela empresa executada, prevê também que o pagamento das 

bonificações aos clientes/divulgadores deveria se efetivar mediante a 

emissão de cheques nominais ou depósito em conta bancária, conforme 

registra o conteúdo da cláusula 4.1 do “regulamento geral de clientes”. A 

sentença de mérito, proferida na ação civil pública n.º 

0800224-44.2013.8.01.0001, definiu, sobre o tema, que “B.5) do montante 

a ser devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré 

Ympactus Comercial Ltda deverá deduzir os valores que os mesmos 

receberam a título de qualquer das bonificações da rede Telexfree, 

inclusive em razão de recompra de contas recebidas por anúncios 

postados. Do montante a ser restituído aos partners deverão ser 

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

venda” (sic). Isso significa dizer, portanto, por inferência racional, como 

forma de dar vazão à aplicabilidade do princípio dispositivo/congruência e 

encargo probatório, que constitui ônus da empresa executada 

comprovar/demonstrar, na hipótese concreta, a efetivação do pagamento 

das bonificações da rede ou a realização das recompras das contas [art. 

373, inciso I do Código de Processo Civil]. E não subsiste, no processo, 

prova que demonstre a ultimação destes fatos. Por via de consequência, 

diante desta moldura, levando-se por linha de estima a comprovação da 

existência da relação contratual e a ausência de prova idônea que 

demonstre a ocorrência de abatimentos no valor “investido”, não vejo 

como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a 

consequência de que a procedência do pedido desponta como medida 

inquestionável. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

liquidação de sentença formulado por Everaldo Persio contra Ympactus 

Comercial Ltda (Telexfree), para o fim de: a) Declarar Líquido a existência 

de saldo credor, em favor do exequente, no valor de R$ 3.063,75 (três mil 

e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), decorrente da 

aquisição do plano chamado VoIP, com incidência de correção monetária, 

calculada pelo IPC-Fipe, desde a data do efetivo pagamento (13/06/2013), 

e juros moratórios no percentual de 12% ao ano, contabilizados a partir da 

data da citação da empresa requerida no processo de conhecimento 

(29/07/2013), conforme item B.7 da sentença de mérito, proferida na ação 

civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001; b) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da 

sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, Condeno a executada no pagamento de custas 

judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de abril 

de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-52.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

DEBORA SOARES OAB - GO53472 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

26/08/2020 Hora: 16:30 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

26/08/2020 Hora: 16H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001308-38.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARIO VIANA FEITOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

TOPSEGURO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (REU)

ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SAUDE LTDA - ME (REU)

 

Data: 26/08/2020 Hora: Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

26/08/2020 Hora: 17H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002007-29.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JERUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

27/08/2020 Hora: 13:30 ,v Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 27/08/2020 Hora: 13H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002008-14.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

27/08/2020 Hora: 14:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

27/08/2020 Hora: 14H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002010-81.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRA ROBERTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

27/08/2020 Hora: 14:45 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

27/08/2020 Hora: 14H45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002012-51.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MARIA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

27/08/2020 Hora: 15:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

27/08/2020 Hora: 15H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002013-36.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA BENEDITA CORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

27/08/2020 Hora: 15:30 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

27/08/2020 Hora: 15H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002014-21.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELY MORAES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

27/08/2020 Hora: 16:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

27/08/2020 Hora: 16H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002015-06.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELY MORAES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

a: 27/08/2020 Hora: 16:30 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 27/08/2020 Hora: 16H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002002-07.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

27/08/2020 Hora: 17:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

27/08/2020 Hora: 17H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002018-58.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERLANE PANTOJA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 04/08/2020 Hora: 15:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010527-97.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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WANDERLEI PREZOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRUCKAR ? IND. E COM. DE EQUIP. ROD. LTDA. (EXECUTADO)

RUBENS ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte exequente, por seus advogados e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002019-43.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANASSES BATISTA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 04 /08/2020 Hora: 15:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002020-28.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 04/08/2020 Hora: 16:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002023-80.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA CARVALHO CANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

27/08/2020 Hora: 17:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

27/08/2020 Hora: 17H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004160-69.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA TRAJANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1004160-69.2019.8.11.0045; Valor causa: R$ 

19.706,60; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Adicional de Serviço Noturno, Descontos Indevidos, 

Contribuição sobre a folha de salários]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que os 

Recursos Inominados foram interpostos tempestivamente. Ato contínuo, 

INTIMO A RECLAMANTE, para querendo, apresentar CONTRARRAZÕES 

no prazo legal. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de abril de 2020 MARCELA 

OLIVEIRA CAVALCANTI DE AVILA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001776-02.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CRISTINA RIBAS PELLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIETE AIR FRANCE (REU)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 04 /08/2020 Hora: 16:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010038-89.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010038-89.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: EDNA MARIA DA SILVA 

EXECUTADO: RIO Vistos. Trata-se de pedido de penhora do faturamento 

da empresa executada. A medida consta nos artigos 835 e 866 do CPC: 

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, 

tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o 

crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de 

faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a 

satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne 

inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará 

administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma 

de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as 

quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de 

serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual 

de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto 

quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e 

imóvel. Deve ser dito que diante dos princípios que norteiam os Juizados 

Especiais não há como saber qual percentual não tornará inviável o 

exercício da atividade, já que nas Varas Cíveis comuns tal questão é 

verificada em perícia, o que aqui é impossível. E o pedido do exequente 

neste processo traz verdadeira ilação sobre tal percentual. O mais 

importante, porém, que inviabiliza a aplicação de tal medida de penhora no 

Juizado está no parágrafo 2º do artigo 866 do CPC, isto é, a nomeação de 

administrador. Ora, tem-se pedido que o próprio devedor seja nomeado 

administrador, o que, na prática, inviabiliza o instituto. A Lei traz de forma 
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cogente que o Magistrado nomeie administrador, mas não fala que o 

executado poderá ser o administrador. Enfim, a impossibilidade de 

nomeação de administrador pago pelas partes (no Juizado não é permitida 

nomeação de peritos/administradores ou pagamento de custas em 1ª 

instância) não há controle ou efetividade na medida. Ademais, caso fosse 

possível a aplicação da penhora de faturamento nos Juizados Especiais, a 

medida é de caráter excepcional, razão pela qual o deferimento ou não da 

penhora sobre o faturamento de empresa executada deve ser analisado 

caso a caso. Na hipótese, não se vislumbra a plausibilidade da medida, 

tendo em vista que não foram esgotadas as tentativas de localização de 

bens penhoráveis, bem como não houve o preenchimento de um dos 

requisitos legais, qual seja, a indicação de administrador e do respectivo 

plano, a fim de que se possa aferir a viabilidade financeira da penhora do 

faturamento ora requerida. Por fim, destaco que é notório o encerramento 

das atividades da empresa executada na cidade de Lucas do Rio Verde, 

que de fato torna-se inócua a medida requerida pelo exequente Por tais 

razões, indefiro o pedido de penhora do faturamento da executada. 

Consta no id. 17804674 a penhora do veículo Toyota Hilux placa QCP 

0760, de modo que constituo a resposta do sistema RENAJUD como Termo 

de Penhora para todos os efeitos legais. Intime-se a parte devedora para, 

querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob 

pena de preclusão. Quanto a eventual alegação de excesso de execução, 

o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil Caso o 

veículo possua alienação fiduciária, oficie-se ao DETRAN/MT solicitando 

que, no prazo de 10 dias, informe o número do RENAVAN do veículo 

penhorado e o nome da instituição financeira credora da alienação 

fiduciária. Com a resposta do DETRAN/MT, oficie-se a referida instituição 

financeira solicitando que, no prazo de 10 dias, informe se o contrato, 

objeto da alienação fiduciária, já se encontra quitado e, caso negativo, o 

valor do saldo devedor. Após, intime-se a parte credora para que, no 

prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001504-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO RODRIGUES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. TORNEARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente, por seus advogados e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, mormente diante 

do teor do "aviso de recebimento" juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004660-38.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA SOUSA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SG CLINICA EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 04/08/2020 Hora: 16:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001964-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO VIEIRA DE JESUS 32636223827 (REQUERIDO)

NIVEA FRAZAO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 04/08/2020 Hora: 16:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001181-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CHAGAS LOURINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seus advogados e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, mormente diante 

da petição apresentada pela parte reclamada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000632-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ILSON DE SOUSA AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 29 de abril de 2020. Fabio Lucio da 

Silva Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011343-45.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO OBOYLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA COSTA SANTOS OAB - GO0031173A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE ROZZATTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011343-45.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA SILVA 

CARVALHO OBOYLE EXECUTADO: CRISLAINE ROZZATTI Vistos. 

Considerando que a executada foi intimada do bloqueio de ativos 

financeiros e quedou-se inerte, expeça-se alvará para liberação em favor 

da parte exequente. Intime-se a parte exequente para realizar atualização 

do débito, bem como para que faça requerimento do que lhe for de direito 

e interesse, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002568-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE BOITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMBINI & CIA. LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR MARINHO ARCARI OAB - SC8285 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 29 de abril de 2020. Fabio Lucio da 

Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005956-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 04/02/2020 Hora: 13:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005956-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 29 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002026-35.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

13/08/2020 Hora: 13:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

13/08/2020 Hora: 13H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004834-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KESSILY APARECIDA BRUNIERI MARCONDES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BF FABRICACAO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004834-18.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: KESSILY APARECIDA BRUNIERI 

MARCONDES DE SOUZA EXECUTADO: BF FABRICACAO DE ALIMENTOS 

SAUDAVEIS LTDA Vistos. Cuida-se de pedido formulado pela exequente 

KESSELY APARECIDA BRUNIERI MARCONDES DE SOUZA para 

desconsiderar a personalidade jurídica da empresa BF FABRICAÇÃO DE 

ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA para alcance do patrimônio de seus sócios 

Mayara Chagas Nascimento de Brito e Matheus Medeiros Fassheber. 

Afirma que o executado José Sebastião da Silva Junior passou a integrar 

essa sociedade apenas no intento de praticar fraude, assim como ocorreu 

na empresa GA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, de forma que os 

sócios retirantes Mayara Chagas Nascimento de Brito e Matheus Medeiros 

Fassheber devem ser responsabilizados, com base no art. 1.003 e 1.032 

do Código Civil. Os autos vieram conclusos. É o sucinto o relato. DECIDO. 

Observo que que a parte exequente invoca em seu direito, dentre outros 

dispositivos legais, o artigo 1.032, do Código Civil, o seguinte: Art. 1.032. A 

retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da 

responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após 

averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas 

posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. 

Contudo, antes da análise do pedido propriamente dito, importante 

repassar o histórico da presente ação. A princípio, a presente execução 

era movida apenas contra BF FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS 

LTDA, sendo que, diante do insucesso reiterado nas tentativas de 

satisfação do crédito exequendo, houve decisão desconsiderando a sua 

personalidade jurídica, com o objetivo atacar o patrimônio do sócio José 

Sebastião de Silva Junior (Id. 25202462). Apesar disso, a tentativa de 

expropriação novamente não obteve êxito. E assim, chega-se ao pleito do 

exequente para que a despersonalização alcance o patrimônio dos 

ex-sócios Mayara Chagas Nascimento de Brito e Matheus Medeiros 

Fassheber. Pontua que, embora Mayara Chagas Nascimento de Brito e 

Matheus Medeiros Fassheber atualmente não integrem mais a sociedade, 

à época da celebração do contrato que deu azo à presente ação, eles 

ainda integravam os quadros sociais da empresa e que, por isso, os 

sócios retirantes continuam respondendo pelos atos da sociedade no 

período em que compunham o quadro social, na forma do art. 1.003 e 

1.032 do Código Civil. Pois bem. O pedido não merece prosperar. Isto 

porque, dos artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil se extrai que, além do 

prazo de 02 (dois) anos de manutenção de responsabilidade, comum a 

todas as formas de desvinculação, esse prazo somente passa a vigorar 

efetivamente e gerar efeitos dentro e fora da sociedade a partir do 

registro ou averbação, nos órgãos de registro estatais, da alteração 

contratual onde consta a deliberação de dissolução parcial. Ou seja, a 

responsabilidade dele, do sócio, que se desvincula da sociedade pelas 
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obrigações sociais, mantém-se até que seja dada a necessária 

publicidade, pela via própria, do seu desligamento e assegura ao credor o 

direito de haver dele o quantum que o patrimônio social não cobrir durante 

os 02 (dois) anos que se seguirem a essa solenidade. Para ilustrar e 

fortalecer tal posicionamento, vejamos o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE 

REGRESSO CUMULADA COM DANOS MORAIS. SOCIEDADE LIMITADA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. DESLIGAMENTO REGULAR DO 

SÓCIO MEDIANTE DEVIDO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO RETIRANTE. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. 1. A responsabilidade dos sócios em uma 

sociedade limitada, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil, é restrita ao 

valor de suas quotas, de forma que todos os sócios devem responder 

solidariamente pela integralização do capital social, podendo responder 

com patrimônio particular, nos casos previstos em lei. 2. O sócio retirante 

é responsável pelas dívidas contraídas pela sociedade até o prazo de dois 

anos contados da averbação da alteração do contrato social pela junta 

comercial, abrangendo apenas as obrigações anteriores à sua retirada, 

bem como as obrigações posteriores, conforme se extrai do disposto no 

artigo 1.003, parágrafo único, e no artigo 1.032, ambos do Código Civil. 3. 

Sentença reformada em parte. Ônus de sucumbência redimensionados. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078245081, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz 

Grassi Beck, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - AC: 70078245081 RS, 

Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 26/09/2018, Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/10/2018) 

(Grifo nosso). Ato contínuo, consta dos autos que a celebração do 

contrato de franquia, o qual deu origem à ação de rescisão contratual, 

ocorreu em maio de 2017. A inicial da ação de rescisão contratual contra a 

empresa BF Fabricação de Alimentos Saudáveis LTDA, foi ajuizada em 30 

de novembro de 2017. A r. sentença de procedência dos pedidos 

declaratório e indenizatório, constitutiva da obrigação de indenizar por 

dano moral decorrente da falha de prestação de serviços, foi proferida 

contra a empresa ré em 09.07.2018, cujo trânsito em julgado ocorreu em 

03.04.2019 (Id. 19154973). Desta feita, melhor dizendo, trata-se de 

execução (cumprimento de sentença) de obrigação de pagar indenização 

constituída por título judicial transitado em julgado em 03.04.2019. Anota-se 

que não se executa o contrato de franquia celebrado no distante ano de 

2017, mas a obrigação de indenizar decorrente do ilícito civil praticado pela 

empresa, obrigação esta constituída em definitivo apenas em 2019. 

Portanto, os sócios Mayara Chagas Nascimento de Brito e Matheus 

Medeiros Fassheber retiraram-se da empresa BF Fabricação de Alimentos 

Saudáveis LTDA em 19/05/2017 (protocolo da 1ª alteração do contrato 

social – Id. 23964325), quase três anos antes do mencionado trânsito em 

julgado, não incidindo, por isso, a disposição do citado artigo 1.003 do 

Código Civil. Nesse sentido, idônea jurisprudência adverte: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – Ação ordinária declaratória de inexistência de relação 

jurídica c.c. indenização por dano moral, em fase de cumprimento de 

sentença de procedência – Duplicatas sem lastro com indevida inserção 

de nome em cadastros de restrição ao crédito – Pleito de desconsideração 

da personalidade jurídica da executada – Afastamento da arguição de 

ilegitimidade passiva dos antigos sócios da devedora e incidente julgado 

procedente – Inclusão dos ex-sócios no polo passivo da lide - Alegação 

de ausência de responsabilidade dos ex-sócios por não mais integrarem o 

quadro societário da sociedade empresária executada à época da 

constituição definitiva do título executivo judicial – Procedência da arguição 

– Obrigação indenizatória constituída em definitivo, com o trânsito em 

julgado da sentença, quando os indigitados responsabilizados há muito já 

não eram sócios da ré-executada – [...] Decisão reformada para 

reconhecer a ilegitimidade arguida e determinar a exclusão dos 

agravantes do polo passivo da execução – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 

22347684120178260000 SP 2234768-41.2017.8.26.0000, Relator: Correia 

Lima, Data de Julgamento: 13/08/2018, 20ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 18/08/2018) (Grifo nosso). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

Desconsideração da personalidade jurídica da executada. Agravante que 

foi sócio da empresa, porém se retirou meses antes do trânsito em julgado 

da fase de conhecimento. Débito constituído, portanto, depois da 

averbação da sua saída. Prazo de dois anos a que se refere o art. 1.032 

do CC, aplicável para as pendências entre o sócio retirante e a sociedade, 

e não perante terceiros. Precedentes. Ausência de indícios de fraude ou 

de máfé decorrentes da saída do agravante. Liberação do bloqueio on-line 

que recaiu sobre a conta bancária do agravante, que se impõe. Agravante 

que, ademais, deverá ser excluído do cumprimento de sentença. Decisão 

reformada. Recurso provido.” (TJSP-4ª Câmara de Direito Privado, Agravo 

de Instrumento nº 2225063-87.2015.8.26.0000-Guarulhos, Rel. Des. 

TEIXEIRA LEITE, J. 11.04.2016) (Grifo nosso). Prestação de serviços – 

Empreitada – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – 

Decisão que indeferiu o pleito da exequente no sentido de direcionar a 

execução contra alguns ex-sócios da executada – Manutenção – 

Cabimento – Ex-sócios que se retiraram da sociedade muito antes de 

constituído o título executivo judicial. Recurso da exequente desprovido. 

(TJ-SP - AI: 20999363720188260000 SP 2099936-37.2018.8.26.0000, 

Relator: Marcos Ramos, Data de Julgamento: 06/02/2019, 30ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2019) (Grifo nosso). Enfim, não 

é possível incluir o ex-sócios Mayara Chagas Nascimento de Brito e 

Matheus Medeiros Fassheber no polo passivo do cumprimento de 

sentença, pois, para fins de responsabilização dos sócios retirantes, é 

necessário que dívida estampada no título judicial seja constituída antes a 

saída dos sócios. A isso se soma o fato de que o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica foi apresentado nestes autos 

após dois anos da averbação da alteração do contrato da sociedade BF 

Fabricação de Alimentos Saudáveis LTDA, inadmissível, portanto, a 

responsabilização dos ex-sócios. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO 

ECONÔMICO AFASTADA. SÓCIA RETIRANTE: RESPONSABILIDADE 

LIMITADA AO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS CONTADOS DA AVERBAÇÃO 

NO CONTRATO SOCIAL. DESPROVIMENTO. I - Grupo econômico, a validar 

a desconsideração da personalidade jurídica, caracteriza-se quando há 

aglomerado de sociedades empresárias que se reúnem em prol de um 

objetivo comum, utilizando-se dessa reunião de forma a coordenar sua 

atuação visando à maximização dos lucros e da produtividade, bem como 

à diminuição dos custos e à garantia de posição no mercado, sob uma 

unidade gerencial laboral e patrimonial. II - Não restando suficientemente 

demonstrada a necessária unidade de gestão entre a devedora e as 

empresas agravadas, capaz de caracterizar o grupo econômico, correta a 

decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica, quanto mais porque também não provado eventual confusão 

patrimonial, cometimento de fraude ou abuso de direito, a fim de prejudicar 

credores. III - O decurso de mais de 2 (dois) anos entre a averbação da 

retirada da sócia e a desconsideração da personalidade jurídica "arts. 

1.003 e 1.032, Código Civil", refuta a responsabilidade da ex-sócia. IV - 

Recurso  conhec ido ,  mas desprov ido .  (TJ-GO -  A I : 

05650671120188090000, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de 

Julgamento: 10/07/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

10/07/2019) (Grifo nosso) À guisa do que foi exposto, hei por INDEFERIR o 

pedido de desconsideração sucessiva da personalidade jurídica. Desse 

modo, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção da ação. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010294-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LAZZERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

UVL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LOPES COSTA DA SILVA OAB - PB19605 (ADVOGADO(A))

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

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010294-95.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ALINE LAZZERI REQUERIDO: 

LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA, UVL VIAGENS E TURISMO 

LTDA - ME, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos. BANCO LOSANGO S.A – BANCO MÚLTIPLO opôs, com 

fundamento no art. 1.022, do Código de Processo Civil, embargos de 

declaração (Id. 25908237) da decisão de Id. 24962883 requerendo a 

reforma desta. A embargada/ exequente manifestou no id. 31625703 

concordando com os embargos e apresentando o valor que entende 

devido.. É o relatório. DECIDO. Prestam-se os embargos de declaração a 

parte que, no julgado, vislumbra ou supõe a ocorrência de erro, omissão, 

contradição ou obscuridade, nos moldes do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. De início resta clara a omissão da sentença no que se 

refere a destinação da garantia do juízo, portanto deverá ser acrescida a 

decisão a seguinte redação. “Com relação ao valor depositado como 

garantia do juízo deverá a parte exequente apresentar os cálculos 

atualizados, devendo ser descontados os valores já liberados em seu 

favor. Com a apresentação dos cálculos, expeça-se o alvará com o valor 

informado em favor da exequente e o valor remanescente seja liberado em 

favor do executado Banco Losango S.A.” Ante o exposto, conheço e 

acolho os embargos de declaração opostos e, sanando a omissão nos 

moldes do artigo 1.022, II do Código de Processo Civil, No mais, permanece 

a decisão tal como lançada. Considerando que a parte exequente 

apresentou os cálculos, bem como concordou com o pedido de embargos 

de declaração e com a decisão de julgou a impugnação do cumprimento de 

sentença, o feito deve ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação, 

consoante regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 

924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” Posto 

isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o 

alvará ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que 

este tenha procuração com poderes especiais para receber e dar 

quitação) no valor de R$ 5.966,98 (cinco mil novecentos e sessenta e seis 

reais e noventa e oito centavos). Expeça-se alvará em favor do Banco 

Losango S/A do valor remanescente. Dispensado o registro pelo 

Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001163-16.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ADRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001163-16.2019.8.11.0045. REQUERENTE: AILTON ADRIANO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Os embargos de declaração constituem 

recurso de integração, eis que a sua finalidade é a adequação da decisão 

judicial, visando esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir 

omissões e/ou corrigir erro material, ao teor do disposto no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil. Analisando a sentença vergastada, 

depreende-se que consta erro material passível de correção em relação 

ao nome da requerida. Quanto aos demais pontos dos embargos de 

declaração opostos pretende a Recorrente reabrir discussão de matéria já 

decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal manejada. A 

propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

em casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE 

MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à 

reforma do julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para 

as entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. Diante do 

exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos para sanar a 

irregularidade apontada no dispositivo da sentença de Id. 30605585 e, por 

conseguinte, retificar o nome da requerida para “TELEFÔNICA BRASIL S\A 

- VIVO”. Mantenho os demais termos da sentença. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada no sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001155-05.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROSA VIEIRA JUNIOR OAB - RO4899 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. N. D. M. G. -. C. D. T. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001155-05.2020.8.11.0045. 

AUTOR(A): GEOVANA CANZI REU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VISTOS. Nos termos do art, 9º e 

10 do CPC, intime-se a requerida para se manifestar sobre a petição da 

autora de ID n.º 31152838 e documentos anexos. Prazo: 15 (quinze) dias. 

Com a juntada de manifestação ou certificado o decurso do prazo, 

torne-me conclusos. Sem prejuízo, oficie-se a Sra. Gestora, em resposta 

ao solicitado pelo relator do recurso de agravo de instrumento (ID n.º 

31113302). Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO 

VERDE, 28 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000542-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOCELLIN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR ANTONIO CARLOT (EXECUTADO)

LILIANE CARLOT (EXECUTADO)

CLEOVANI CARLOT (EXECUTADO)

ANA MARIA CARLOT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861-O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE BETONI OAB - MT14202/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1000542-87.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: 

MOCELLIN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA 
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EXECUTADO: LILIANE CARLOT, OSMAR ANTONIO CARLOT, ANA MARIA 

CARLOT, CLEOVANI CARLOT. VISTOS. Verifica-se dos autos, no Id. nº 

28263488, que a executada pugnou pelo o cancelamento da averbação 

premonitória lançada às margens da matricula nº 34.898, do imóvel 

registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT. 

Pois bem. Em que pese a manifestação da parte executada (Id. nº 

28263488), destaco que nos termos do art. 828 do CPC, é cabível a 

averbação da existência da execução no “registro de imóveis, de veículos 

ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”. Tal 

medida é uma faculdade do credor e não implica em restrição ou penhora, 

mas tão somente, tem por finalidade prevenir eventual fraude à execução 

e resguardar interesse de terceiro, em obediência ao princípio da 

publicidade. Lado outro, nota-se que consta no título exequendo (Id. nº 

4861774), que foi dado em hipoteca de primeiro grau, o imóvel registrado 

na matrícula nº 30.475 – CRI de Sorriso/MT, o qual a executada alega ser 

suficiente para o pagamento da execução. Assim, em observância aos 

arts. 9º e 10, ambos do CPC, manifeste-se a exequente acerca do pedido 

de Id. nº 28263488, referente de levantamento da averbação premonitória 

na matrícula de n.º 34.898 (Id. nº 28263694). Prazo: 15 (quinze) dias. Com 

a juntada de manifestação da exequente ou certificado o decurso do 

prazo para tanto, torne-me conclusos para decisão. No mais, defiro em 

parte o pedido constante do Id. 19281725, e determino que seja expedida 

nova carta precatória, para citação dos executados Osmar Antônio Carlot 

e Ana Maria Carlot (endereço informado no Id 8753717), contudo mediante 

o pagamento das custas, considerando que o pedido constante do Id. 

8753717 não mencionou o nome dos demais executados, de modo que a 

carta precatória foi expedida somente em nome da executada Liliane, para 

a comarca de Sorriso, tendo a deprecata sido distribuída pelo próprio 

causídico na data de 06.10.2017, conforme Id. 10215489. Por outro lado, 

importante destacar também, que o pedido constante do Id. 13521347, 

formulado na data de 05/06/2018, deveria ter indicado a urgência na 

apreciação, mas, como a parte assim não o fez, não foi encaminhado a 

conclusão para o deferimento do pedido no tempo oportuno. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de abril de 

2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001974-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR MIQUELIN OAB - MT4613-O (ADVOGADO(A))

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO(A))

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001974-10.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: JOSE ANTONIO INACIO DA SILVA REQUERIDO: FUNDACAO 

LUVERDENSE DE SAUDE, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO 

DE MATO GROSSO VISTOS. Certifique-se a Sra. Gestora o decurso do 

prazo para a parte autora apresentar impugnação à contestação 

apresentada pelo Estado (ID n.º 19546680). Sem prejuízo, intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem acerca das 

provas que pretendem produzir, indicando, desde já, o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. Com a juntada de manifestação ou 

certificado o decurso do prazo in albis, torne-me conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 28 de abril 

de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003193-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CEDRO 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GGF FAZENDAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO OAB - MT14903/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003193-58.2018.8.11.0045 VISTOS. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca das provas 

que pretendem produzir, indicando, sua pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo in albis, 

certifique-se, após, conclusos. Sem prejuízo, proceda a Sra. Gestora, a 

a s s o c i a ç ã o  d o  p r e s e n t e  f e i t o  a o  p r o c e s s o  n . º 

1003134-70.2018.8.11.0045. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 29 de abril de 2020. Gisele Alves Silva Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000917-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO OAB - MT16711/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000917-54.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MILTON MARTINELLI REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO VISTOS. Atente-se a escrivania ao cumprimento do determinado 

no ID n.º 17340228. No mais, apresentada contestação pelo requerido, 

intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

legal. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005007-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. A. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA DO AMARAL SOARES OAB - PE40395 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. M. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1005007-08.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: IGOR ROBERTO ARAUJO DE PONTES REQUERIDO: MARIA 

PRISCILA MENDES DE LIMA VISTOS. Intimem-se as partes para se 

manifestarem acerca do estudo psicossocial juntado aos autos (ID n.º 

20722934). Prazo: 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, digam as partes se 

pretendem a produção de outras provas, indicando, em caso positivo, o 

objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. Após, abra-se vistas 

ao Ministério Público, em seguida, conclusos. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de abril de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juiz(a) de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005007-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. A. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA DO AMARAL SOARES OAB - PE40395 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. M. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1005007-08.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: IGOR ROBERTO ARAUJO DE PONTES REQUERIDO: MARIA 

PRISCILA MENDES DE LIMA VISTOS. Intimem-se as partes para se 

manifestarem acerca do estudo psicossocial juntado aos autos (ID n.º 

20722934). Prazo: 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, digam as partes se 

pretendem a produção de outras provas, indicando, em caso positivo, o 

objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. Após, abra-se vistas 

ao Ministério Público, em seguida, conclusos. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de abril de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003602-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO HASSE (EXECUTADO)

JOSIANE SEGAT HASSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003602-34.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO EXECUTADO: JULIANO HASSE, JOSIANE SEGAT 

HASSE As partes entabularam acordo, conforme se vê da petição 

acostada ao Id. 25494454, mas para sua homologação deve haver o 

reconhecimento da firma dos executados, ou juntada de procuração de 

advogado que os representem, com a assinatura do causídico no referido 

acordo, no prazo de 15(quinze). Determino ainda, que seja riscado dos 

autos a petição juntada no Id. 19319593 e seus anexos, por se tratar de 

pessoa alheia aos presentes autos, intimando o advogado subscritor da 

referida petição. Intimem-se,cumpra-se. expeça-se o necessário. LUCAS 

DO RIO VERDE, 28 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001225-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SADIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVALDO ALVES PEIXOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001225-90.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SADIA 

S.A. REQUERIDO: NORIVALDO ALVES PEIXOTO Vistos. Verifica-se da 

certidão anexa ao Id. nº 18067703, que não houve o cumprimento do 

mandado de avaliação, em razão da ausência de recolhimento correto da 

diligência do oficial de justiça. Ainda, na certidão de 19303611, a oficiala 

de justiça informou que não possui conhecimento especializado/técnico, 

para cumprir o mandado de avaliação do imóvel. No Id. 19355430, a parte 

exequente pugnou pelo cumprimento da missiva, bem como 

esclarecimentos acerca do recolhimento da diligência do oficial de justiça, 

e ainda, prazo para o recolhimento adequado. Isso posto, determino: I – 

Certifique-se acerca do recolhimento da diligência do oficial de justiça. 

Constatada a sua ausência, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento da diligência 

necessária ao cumprimento da diligência do oficial de justiça, conforme 

deprecado. Destaca-se, que a guia para recolhimento, deve ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, 

sendo que o serviço que deverá ser buscado é de "diligência do oficial de 

justiça", devendo a parte juntar comprovante nos autos; II – Constatado o 

devido recolhimento, proceda-se com a redistribuição do mandado de 

avaliação, considerados os termos da certidão de Id. nº 19303611; III – 

Intimem-se. Cumpra-se, às providências. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de 

abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003756-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MOREL DO CARMO ELIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003756-86.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: LUIZ MOREL DO CARMO ELIAS VISTOS. 

Considerando que o requerido compareceu espontaneamente aos autos 

(ID n. 19478266 e anexos), dou-o por citado (art. 239, § 1º do CPC). 

Certifique-se a Sra. Gestora o decurso do prazo para o requerido 

apresentar contestação. Sem prejuízo, intime-se a parte requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do pedido formulado 

pelo requerido (ID n. 19478267), requerendo o qu entender de direito. 

Após, conclusos. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de abril de 2020. GISELE 

ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000858-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE GARCIA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000858-66.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: EUNICE GARCIA MARTINS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS. Diante da notícia de falecimento 

da exequente, defiro a habilitação dos herdeiros indicados na petição de 

ID n.º 24779238. Proceda a escrivania retificação do polo ativo da ação, 

fazendo constar os nomes dos herdeiros. Desde já considerando a 

concordância expressa do INSS com o valor apresentado pela parte 

exequente (ID n.º 22605813), HOMOLOGO os cálculos de ID n.º 

17927509, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos. Dessa 

forma, expeçam-se os competentes RPV’s referentes às verbas 

previdenciárias, bem como honorários advocatícios, de acordo com o 

cálculo acima indicado. Instruam-se os expedientes com os documentos 

necessários, encaminhando-os ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO 

RIO VERDE, 29 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000010-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTON KELLER (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 357 de 841



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000010-16.2017.8.11.0045. AUTOR(A): 

FIAGRIL REU: ANTON KELLER VISTOS. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA, 

tendo as partes acima indicadas. Pois bem. O requerido fora citado para 

pagar o débito nos termos do artigo 701 e seguintes, do CPC, contudo, 

deixou transcorrer o prazo legal, sem efetuar o pagamento do valor 

devido, nem opor embargos monitórios, conforme se vê da certidão retro. 

Assim, verificando a inércia do requerido, CONVERTO O PRESENTE EM 

MANDADO EXECUTIVO, nos termos do artigo 701, §2º do CPC, devendo 

prosseguir-se a execução. Com efeito, DETERMINO O CUMPRIMENTO DO 

ITEM 6.2.4.4, DA CNGC: “A secretaria deverá remeter ao Cartório 

Distribuidor, para anotação, os feitos que passarem à fase de 

cumprimento/execução de sentença. Após, ordeno, nos termos da Lei 

13.105/2015 (Código de Processo Civil) o seguinte: 1) A intimação do 

executado, conforme requerido na petição retro, para que no prazo de 

15(quinze) dias, pagar o débito acrescido de custas, se houver (art. 523, 

caput, do CPC); 2) Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo acima 

estipulado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também de honorários de advogado de 10% (dez por cento) (art. 523, §1º, 

do CPC); 3) Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto, a multa e os 

honorários previstos acima incidiram sobre o restante (art. 523, §2º, do 

CPC); 4) Não efetuado o pagamento tempestivamente ordeno que seja 

expedido mandado de penhora e avaliação de bens em nome do devedor, 

suficientes para atender a dívida, conforme cálculo anexado pelo 

exequente (art. 523, §3º, do CPC); 5) Transcorrido o prazo fixado no item 

“1”, inicia-se o prazo para o executado, independente de penhora ou nova 

intimação, para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 525, caput, do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. Retifique 

o nome dos advogados dos exequentes no sistema, conforme requerido 

no Id. 21551227, para as intimações vindouras. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de abril de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001321-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT13288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAREN BERGAMASCHI MUSSI (REQUERIDO)

LEANDRO MUSSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001321-08.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI REQUERIDO: 

LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI MUSSI VISTOS. Pois bem, 

considerando que finalidade da presente missiva consiste na remoção e 

avaliação de apenas um dos bens restringidos via RENAJUD pelo juízo da 

execução, os quais encontram-se nela indicados (ID n.º 12574531), 

INDEFIRO o pedido de ID n.º 26689777, diante da incompetência do juízo 

deprecado para analisar pedido de penhora. Consigno que tal pleito deve 

ser realizado diretamente no juízo da causa (deprecante), eis que o 

presente juízo é mero executor dos atos deprecados, devendo, portanto, 

se restringir ao cumprimento da finalidade constante da Carta Precatória. 

Assim, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

devolução da presente missiva. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUCAS DO RIO VERDE, 29 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001249-89.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

FABIO PASCUAL ZUANON OAB - SP172589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLMIRO MEINERZ (EXECUTADO)

BEATRIZ MEINERZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001249-89.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: 

FIAGRIL EXECUTADO: BEATRIZ MEINERZ, OLMIRO MEINERZ VISTOS. 

Defiro o pedido retro. Expeça-se termo de penhora do imóvel objeto da 

matrícula de n.º 2.098 do CRI de Sinop/MT (ID n.º 22519970), consignando 

que a penhora deverá recair somente sobre a fração ideal pertencente à 

executada Beatriz, haja vista propriedade em condomínio. Intime-se a 

executada e seu cônjuge (se houver) da penhora realizada, observando o 

disposto nos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 841 e art. 842, ambos do CPC. Sem 

prejuízo, expeça-se certidão para o registro da constrição, a fim de que o 

credor providencie a averbação junto ao respectivo cartório imobiliário. 

Expeça-se ainda, mandado de constatação, conforme requerido no item 

“ii” do petitório de ID n.º 22519962. No mais, intime-se o exequente para 

que junte aos autos certidão de óbito do executado falecido (Olmiro), 

indicando desde já o representante do espólio ou seus herdeiros, a fim de 

que se proceda a citação do respectivo espólio, conforme já determinado 

no ID n.º 15647402. Prazo: 15 (quinze) dias. Cumpra-se, às providências 

necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de abril de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002826-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RIGONI TRANSPORTES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA NONATO DE OLIVEIRA ZAVODINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002826-68.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: RENATO RIGONI TRANSPORTES - ME REQUERIDO: 

IZABELA NONATO DE OLIVEIRA ZAVODINI VISTOS. Nos termos do art. 

432, caput, do CPC, determino a realização de exame pericial a fim de 

verificar a veracidade ou falsidade da assinatura do requerente no 

documento denominado “CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA” (ID n.º 13281224). Para tanto, nomeio como perito o Sr. Carlos 

Fernando Ferraciolli, brasileiro, perito grafotécnico, com endereço na Rua 

da Ipoméias, 1020, Setor Industrial Norte, SINOP, CEP: 78550-530, tel 66 

3531 4990. Intime-o para dizer se aceita o encargo e declinar seus 

honorários, os quais serão suportados pela parte autora, eis que requereu 

a prova (art. 95, caput, CPC). Com a juntada de proposta intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de 

discordância com os honorários, diga a expert. Em havendo concordância, 

intime-se o perito para início dos trabalhos, o qual deverá informar ao juízo 

data e horário para realização da perícia, com 15 (quinze) dias de 

antecedência para intimação das partes, sob pena de nulidade. 

Consigne-se que o laudo deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias 

após o término dos trabalhos. Desde já, fixo o prazo de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem ASSISTENTE TÉCNICO e QUESITOS (art. 

465, do CPC). Após a juntada dos laudos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15(quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos para designação de audiência para oitiva de testemunhas, bem 

como das partes, se necessário. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de abril de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004254-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO PAULO ESCANHOELA JUNIOR OAB - SP65128 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Central de Pregões da Autarquia SAAE de Lucas do Rio 

Verde/MT (IMPETRADO)

Diretor da Autarquia SAAE de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004254-85.2017.8.11.0045. 

IMPETRANTE: CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA 

IMPETRADO: DIRETOR DA AUTARQUIA SAAE DE LUCAS DO RIO 

VERDE/MT, PRESIDENTE DA CENTRAL DE PREGÕES DA AUTARQUIA 

SAAE DE LUCAS DO RIO VERDE/MT VISTO, ETC. Trata-se de MANDADO 

DE SEGURANÇA impetrado por CONTEMAR AMBIENTAL COMÉRCIO DE 

CONTAINERS LTDA em face do PRESIDENTE DA CENTRAL DE PREGÕES 

DA AUTARQUIA SAAE DE LUCAS DO RIO VERDE/MT e o DIRETOR DA 

AUTARQUIA SAAE DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, objetivando, 

liminarmente, a suspensão da licitação pública pregão eletrônico n.º 

019/2017, bem como os efeitos da decisão que rejeitou as sua razões 

recursais administrativas (19/09/2017) e manteve a empresa “DDS 

Comércio de Lixeiras e Placas Ltda EPP” como vencedora do certame. No 

mérito, pugna pela confirmação da liminar e, consequente concessão de 

segurança, com a desclassificação da empresa declarada como 

vencedora e retomada da processo licitatório, nos termos do edital. Instrui 

a exordial com documentos. A liminar restou indeferida (ID n.º 10476462). 

A autoridade coatora prestou informações no ID 16420528, aduzindo, 

preliminarmente, a perda do objeto e, no mérito, a ausência de direito 

líquido e certo. Juntou documentos. Instado a manifestar, o Douto 

representante do Ministério Público opinou pela denegação da segurança 

e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, diante 

perda do objeto (ID n.º 19729777). Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Como dito, cuida-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA, tendo as partes acima qualificados. Analisando os autos, 

verifico que o certame objeto do presente mandamus, qual seja, Pregão 

Eletrônico n.º 019/2017, fora adjudicado em 18.09.2017 (ID 16425132, p. 3, 

16425133, 16425135 e 16425394, pp. 1 e 2), sendo devidamente 

homologado em 20.09.2017 (ID 16425394, p. 3). Destarte, tendo em vista 

que o mandado de segurança foi impetrado em 24 de outubro de 2017, 

quando já havia sido encerrada a licitação promovida, inclusive com a 

celebração da Ata de Registro de Preços, de n°.: 67/2017, conclui-se pela 

perda do objeto da presente ação. Assim, quando a ação foi impetrada, a 

fase competitiva do certame já estava acabada, sendo totalmente 

descabido o pedido de suspensão do certame, o qual foi devidamente 

encerrado. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

ANTERIOR HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO LICITADO. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Consumado o procedimento 

licitatório quando da impetração do mandado de segurança, carece a 

impetrante de interesse de agir, pois sua causa de pedir perdeu o objeto 

com o encerramento do certame, após a homologação e adjudicação do 

objeto licitado pela empresa vencedora. 2. Mandado de segurança extinto, 

com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. RECURSO 

PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70070264924, Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado 

em: 05-04-2017). Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PERDA DO 

OBJETO. ENCERRAMENTO DO CERTAME ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO 

MANDADO DE SEGURANÇA. Quando do ingresso do mandado de 

segurança, a fase competitiva do certame já estava encerrada, sendo 

totalmente descabido o pedido de anulação do ato administrativo, fins de 

inclusão da recorrente ao certame, tendo em vista a impossibilidade de 

suspender procedimento licitatório que já teve o devido encerramento. O 

objeto da licitação já foi adjudicado à empresa vencedora, com contrato já 

foi assinado e cumprido, com exaurimento do prazo de vigência no mês de 

outubro/2016. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(Apelação Cível, Nº 70072024557, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 

29-03-2017). APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO 

SUL. PREGÃO PRESENCIAL. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. IMPETRAÇÃO 

POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E 

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. AUSENTE INTERESSE PROCESSUAL. 

EXTINÇÃO DO MANDAMUS. PRECEDENTES. Por ocasião da impetração do 

mandado de segurança em 27.12.2010, a licitação já havia sido concluída 

e o contrato decorrente do Pregão Presencial nº 255/2010 fora celebrado 

com a empresa vencedora do certame em 30.09.2010. Quando da 

impetração do mandamus o objeto da licitação já havia sido o respectivo 

contrato celebrado. Contudo, não significa que tivesse havido a perda do 

objeto do mandado de segurança, porque, a rigor, a impetrante já não 

ostentava era interesse processual quando da sua impetração. Não 

houve, pois, perda superveniente do objeto, mas sim a impetração do 

mandado de segurança quando já ausente interesse processual da 

impetrante. De outro lado, verifica-se da petição inicial que a impetrante 

sequer requereu fosse deferida medida liminar para fins de suspender o 

andamento do processo licitatório, tendo se insurgido apenas contra a 

decisão que indeferiu sua habilitação no certame, além de não ter 

requerido a anulação do certame via impetração do presente writ. 

Ressalto que não existe qualquer prejuízo quando o mandado de 

segurança, em hipóteses semelhantes, é impetrado antes da homologação 

e da adjudicação do contrato. Esta é a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça, que na grande maioria de seus conhecidos precedentes sobre o 

tema, deixa clara a inocorrência de prejuízo ou perda de objeto quando 

ocorre a adjudicação superveniente à impetração do mandado de 

segurança. Precedentes. Todavia, esse não corresponde ao exato caso 

tratado nos autos, uma vez que a apelante impetrou o mandado de 

segurança quando já encerrado o processo licitatório, com as respectivas 

homologação e adjudicação, como antes referido, em razão do que não 

ostentava, quando da impetração, o necessário interesse processual. A 

destacar-se, ademais, a ausência de pedido de anulação da licitação. – 

(...) APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70062922364, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Julgado em 13/01/2015). Posto isto, em consonância 

com o parecer ministerial e diante da perda do objeto e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, c/c art. 6º, § 5º da Lei 

n.º 12.016/2009. Não obstante a Constituição Federal preveja a gratuidade 

apenas das ações de habeas corpus e habeas data de modo expresso 

(art. 5º, LXXVII), a Constituição do Estado de Mato Grosso acrescenta a 

figura do mandado de segurança, nos seguintes termos: “Art. 10. XXII – a 

gratuidade das ações de habeas-corpus, habeas-data, mandado de 

segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da 

cidadania, na forma da lei;” Assim, deixo de condenar a impetrante no 

pagamento das custas e despesas processuais. Por se tratar de 

sentença denegatória do mandado, não está sujeita ao reexame 

necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

P.R.I.C. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA 
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INSS. Diz que após o nascimento dos filhos, final de 2016, foi 

diagnosticada com depressão e psicose, incapacitando-a para o labor. 

Que faz uso de remédios fortes para controlar todos os sintomas da 

doença e, que diante do quadro de saúde enfrentado, pleiteou 

administrativamente o benefício previdenciário de auxílio doença, que 

foram deferidos por alguns períodos, sendo o último cessado na data de 

17 de abril de 2018, sob a justificativa de que não foi constatada, pela 

perícia médica do INSS, incapacidade para seu trabalho ou atividade 

habitual. De modo que postula pela concessão do beneficio em tutela de 

urgência e no mérito requer a procedência da ação. Com a inicial vieram 

os documentos. A tutela antecipada foi deferida, conforme Id. 15228779 

Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e documentos (Id. 

n.° 15454490) aduzindo em preliminar prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação, e no 

mérito destaca que o autor não preenche os requisitos necessários à 

concessão do benefício pleiteado, mormente porque não ostenta 

incapacidade total, temporária ou permanente, para o trabalho, além de 

não ter carreado aos autos provas de que encontra-se insuscetível de 

reabilitação e requereu a improcedência da ação. A Impugnação veio aos 

autos no Id. 15901681. A pericia foi realizada e os Laudos encontram-se 

acostados aos Ids n° 17198395 e 17198401, sendo que a parte autora se 

manifestou (Id n° 17580864), e o INSS manteve-se taciturno. Os autos 

vieram-me conclusos para prolação de sentença. É o relatório. 

Fundamento e decido. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA 

E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ entre as partes acima 

identificadas. Primeiramente, cumpre ressaltar, que a matéria sub-judice 

não necessita de produção de prova em audiência, motivo pelo qual, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Verifica-se que a controvérsia reside 

basicamente na comprovação da qualidade de segurado, bem como na 

incapacidade laboral do requerente, provisória ou definitiva, capaz de 

ensejar o deferimento do pleito. Assim, diante do pedido manejado pela 

autora, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos para 

concessão do beneficio formulado. 1. DOS REQUISITOS PARA A 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos 

de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de 

aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no artigo 59, nos seguintes 

termos: 1.1. Aposentadoria por invalidez Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. §1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. 1.2. Auxílio-doença 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido neta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. A qualidade de segurado, bem como o 

cumprimento da carência exigida demonstram-se incontroversos no 

presente caso, pelos documentos acostados, CNIS sob o Id. 15109250, 

sendo que a requerente recebeu auxilio doença que foi cessado na data 

de 17.04.2018. Por se tratar de causa que envolve a verificação da 

existência de incapacidade laboral, constatou-se a necessidade de aferir 

a real condição do segurado para o trabalho, haja vista a contradição 

entre as alegações das partes envolvidas, já que a autora alega 

incapacidade, e de outro lado, a Autarquia-Ré questiona referida 

incapacidade. Diante disso, determinou-se a realização de perícia médica 

para a produção da prova técnica, fundamental ao deslinde da 

controvérsia, objetivando a melhor formação do juízo de convencimento 

quanto aos fatos a comprovar. Nesse contexto, os laudos periciais 

acostados Ids n° 17198395 e 17198401, identificaram clinicamente que a 

autora é portadora de Delírios persecutórios, alucinações, choro fácil, e 

isolamento, por depressão com psicose(CID 10 F420, F322, F33, F53.), 

suscetível de reabilitação profissional, incapacitando-a de forma 

temporária e total, pelo prazo de 2(dois) anos, desde a data do laudo 

19.12.20188, incapacidade com inicio provável no ano de 2016. 

Corroborando as informações prestadas acima pelo expert, os laudos e 

exames médicos particulares colacionados aos autos, confirmaram que a 

autor apresenta doença que lhe impede de exercer suas atividades 

habituais. Assim, devidamente comprovada à incapacidade laborativa 

temporária e total da autora e sua qualidade de segurada, de rigor se 

impõe o deferimento do pedido de auxilio doença. Posto isto, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação aviada por MARIANE FÁTIMA MENDES DOS 

SANTOS em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

condenando o réu a conceder a parte autora o benefício previdenciário de 

AUXILIO DOENÇA, nos termos do artigo 59 e seguintes da Lei 8.213/91, 

devidos a partir da cessação do requerimento administrativo, 17.04.2018 

(Id. 15109253), devendo permanecer por mais 2(dois) anos, este 

contados da data do laudo (19.12.2018- ID. 17198395), ou seja, até 

19.12.2020, descontadas as parcelas já pagas a titulo de auxilio doença e 

respeitada a prescrição quinquenal. Correção Monetária e Juros de Mora 

A Correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, pelo INPC. Os juros moratórios incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da 

citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores. Concedo a 

tutela antecipada nesta sentença, devendo ser implantado o benefício no 

prazo, máximo de 30(trinta) dias, após a intimação desta decisão. Em 

razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social. Sem condenação em 

custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 

8.620/93. Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a Instância 

Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame necessário, 

considerando que as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado 

no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do NCPC. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se às anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio 

Verde/MT, 29 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito
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SEGURO SOCIAL VISTOS, ETC. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDOS 

ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. A parte autora é segurada da Previdência Social e ao longo de sua 

vida sempre desempenhou atividades laborativas que demandavam 

constante esforço físico. Que em decorrência do esforço físico adquiriu 

doenças decorrente do trabalho, descritas com o CID 10, quais sejam: CID 

10 - M51, Outros transtornos de discos intervertebrais; CID 10 - M54.4 

Lumbago com ciática; CID 10 - M23.2, Transtorno do menisco devido à 

ruptura ou lesão antiga. CID 10 - T93.0, Seqüelas de ferimento do membro 

inferior. Que lhe foi concedido benefício previdenciário de auxilio doença 

no período de 14.10.215 a 23.11.2017, cessado injustamente. De modo 

que postula pela concessão do beneficio em tutela de urgência e no mérito 

requer a procedência da ação. Com a inicial vieram os documentos. A 

tutela antecipada foi deferida, conforme Id.15596665. Regularmente citada, 

a autarquia ofertou contestação e documentos (Id. n.° 15801783) 

aduzindo em preliminar prescrição das parcelas vencidas anteriormente 

ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação, e no mérito destaca 

que o autor não preenche os requisitos necessários à concessão do 

benefício pleiteado, mormente porque não ostenta incapacidade total, 

permanente ou temporária para o trabalho, além de não ter carreado aos 

autos provas de que encontra-se insuscetível de reabilitação e requereu a 

improcedência da ação. A Impugnação veio aos autos no Id. 16786706. A 

pericia foi realizada e os Laudos encontram-se acostados aos Ids n° 

17864337 e 17864495, sendo que a parte autora se manifestou (Id n° 
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18105892), e o INSS manteve-se taciturno. Os autos vieram-me conclusos 

para prolação de sentença. É o relatório. Fundamento e decido. AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS 

ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ entre as partes acima identificadas. Primeiramente, cumpre 

ressaltar, que a matéria sub-judice não necessita de produção de prova 

em audiência, motivo pelo qual, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Verifica-se 

que a controvérsia reside basicamente na comprovação da qualidade de 

segurado, bem como na incapacidade laboral do requerente, provisória ou 

definitiva, capaz de ensejar o deferimento do pleito. Assim, diante do 

pedido manejado pela autora, há necessidade de se verificar a existência 

dos requisitos para concessão do beneficio formulado. 1. DOS 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu 

art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no 

artigo 59, nos seguintes termos: 1.1. Aposentadoria por invalidez Art. 42. 

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição. §1º A concessão de aposentadoria 

por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade 

mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. 1.2. Auxílio-doença Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido neta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a 

sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. A qualidade de 

segurado, bem como o cumprimento da carência exigida demonstram-se 

incontroversos no presente caso, pelos documentos acostados, CNIS sob 

o Id. 15465451, tendo a autora recebido auxilio doença no período de 

14.10.2015 a 23.11.2017. Por se tratar de causa que envolve a 

verificação da existência de incapacidade laboral, constatou-se a 

necessidade de aferir a real condição do segurado para o trabalho, haja 

vista a contradição entre as alegações das partes envolvidas, já que a 

autora alega incapacidade, e de outro lado, a Autarquia-Ré questiona 

referida incapacidade. Diante disso, determinou-se a realização de perícia 

médica para a produção da prova técnica, fundamental ao deslinde da 

controvérsia, objetivando a melhor formação do juízo de convencimento 

quanto aos fatos a comprovar. Nesse contexto, os laudos periciais 

acostados Ids n° 17864337 e 17864495, identificaram clinicamente que a 

autora é portadora de duas hérnias de disco lombares não compressivas, 

extensa menisectomia em joelho esquerdo, processo inflamatório dos 

côndilos femorais, cisto parameniscal joelho esquerdo, fratura 

metaepifisaria da tíbia em 2016, (CID 10 M51, M544, M232, T930.), 

degenerativa e traumática, suscetíveis de reabilitação profissional, 

incapacitando- de forma temporária e parcial, incapacidade com início em 

2015. Corroborando as informações prestadas acima pelo expert, os 

laudos e exames médicos particulares colacionados aos autos, 

confirmaram que a autor apresenta doença que lhe impede de exercer 

suas atividades habituais. Pois bem, no Tribunal Regional Federal da 

Terceira Região predomina o entendimento de que, quando presente a 

incapacidade parcial acumulada com elementos concretos que indiquem a 

necessidade de submeter-se o segurado à reabilitação profissional, de 

rigor a concessão do auxílio-doença, vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. 

AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL. 

TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. VERBA HONORÁRIA. 

AGRAVO LEGAL PARCIALMENTE PROVIDO. I – Agravo legal interposto da 

decisão monocrática que deu provimento ao apelo Autárquico para julgar 

improcedente o pedido. II – Sustenta a agravante fazer jus à 

aposentadoria por invalidez. III – O laudo pericial conclui pela incapacidade 

parcial e definitiva que impede o desenvolvimento da atividade habitual, 

devendo ser tentada a reabilitação para atividade mais leve. IV – Embora 

não preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por 

invalidez, há nos autos elementos que permitem o deferimento do 

auxílio-doença. V – Não há como deixar de se reconhecer o seu direito ao 

benefício previdenciário para que possa se submeter a tratamento, no 

período de reabilitação profissional. VI – O termo inicial do benefício deve 

ser mantido na data seguinte à cessação administrativa, uma vez que o 

conjunto probatório revela a presença das enfermidades incapacitantes 

desde aquela época. VII – Os honorários advocatícios devem ser fixados 

em 10% sobre o valor da condenação, até a sentença (Súmula nº 111, do 

STJ), de acordo com o entendimento desta Colenda Turma. VIII – Agravo 

legal parcialmente provido. (AC – APELAÇÃO CÍVEL – 1494380). 

PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E 

TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. AGRAVO DO ART. 557, §1º DO CPC. 

IMPROVIMENTO. I- Cabível a concessão do benefício de auxílio-doença na 

presente hipótese, consoante restou consignado na decisão ora 

agravada, já que restou evidenciado no julgado que a autora é portadora 

de quadro psiquiátrico consistente em psiquismo alterado, com labilidade 

emocional severa, atestado pelo laudo médico pericial de fl. 99/102, o qual 

revelou que a capacidade laborativa é de natureza parcial e temporária, 

com possibilidade de readaptação. II- A fixação do termo inicial também se 

submete ao prudente arbítrio do magistrado. No caso em tela, o perito 

especificou a data do laudo pericial como a data em que a enfermidade 

causou impedimento para o desempenho da atividade laborativa (quesito 

nº11 de fl. 102). III – A decisão agravada apreciou os documentos que 

instruíram a inicial, sopesando todos os elementos apresentados, segundo 

o princípio da livre convicção motivada, concluindo que foi demonstrada a 

incapacidade para o exercício atividade laborativa, suscetível da 

concessão de auxílio-doença. IV- Agravo (CPC, art. 557, §1º) interposto 

pela parte autora improvido”. (AC – APELAÇÃO CÍVEL – 1536888). O 

Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no mesmo sentido, 

consoante é possível se extrair da seguinte ementa: “RECURSO 

ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL 

PARA O TRABALHO HABITUAL. 1. É devido o auxílio-doença ao segurado 

considerado parcialmente incapaz para o trabalho, mas suscetível de 

reabilitação profissional para o exercício de outras atividades laborais. 2. 

Recurso improvido.” (REsp 501.267/SP, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ 28/06/2004, p. 

427). No mesmo caminho, é a jurisprudência da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais, consoante demonstra a 

seguinte ementa: “EMENTA PROCESSUAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA ADEQUADA AO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO DOENÇA POR SUA NATUREZA. CONDIÇÕES PESSOAIS. VISÃO 

MONOCULAR. PRESTÍGIO AO PROCESSO DE REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL. INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

melhor interpretação relativa à questão da incapacidade parcial com base 

na visão monocular deve considerar as circunstâncias pessoais do 

segurado, na ponderação das consequências respectivas, que, sem 

dúvida, resultam da perda da visão plena. 2. O Superior Tribunal de 

Justiça, examinando as consequências jurídicas da mesma patologia, já 

reconheceu de forma implícita a ocorrência de incapacidade parcial e 

transitória, sinalizando a necessidade de reabilitação profissional, 

interpretação que se apresenta na mesma linha do paradigma invocado . 

3. Pedido de Uniformização conhecido e parcialmente provido. (PEDILEF 

05051817620084058500).” Visando pacificar a matéria no âmbito dos 

órgãos jurídicos da União Federal, a Advocacia-Geral da União editou a 

súmula 25, cujo teor é: “Será concedido auxílio-doença ao segurado 

considerado temporariamente incapaz para o trabalho ou sua atividade 

habitual, de forma total ou parcial, atendidos os demais requisitos legais, 

entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua 

reabilitação para outras atividades laborais.” Assim, devidamente 

comprovada à incapacidade laborativa parcial e temporária com 

possibilidade de reabilitação, e sua qualidade de segurado, de rigor se 

impõe o deferimento do pedido de auxilio doença, que concedo pelo 

período de mais 1(um) ano, a partir da data do laudo, ou seja, da data de 

07.02.2019 (Ids. 17864337 e 17864495), devendo fazer reavaliação 

perante o INSS, para averiguar a permanência ou não da incapacidade. 

Não justifica a realização de outro laudo pericial, considerando que o 

médico perito foi bem claro no laudo, ao concluir que embora se trate de 

doença degenerativa, pode haver a reabilitação profissional da autora, 

para trabalhos não braçais, e como a requerente trabalha como caixa e 

possui pouca idade, ou seja, apenas 27 anos, com grau de escolaridade 

de ensino médio completo, possui condições de exercer outras atividades, 

que não exijam esforço físico, assim indefiro o pedido constante do Id. 

18105892. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por 

THIALY SILVA DE OLIVEIRA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, condenando o réu a conceder a parte autora o 

benefício previdenciário de auxilio doença, nos termos do artigo 59 e 

seguintes da Lei 8.213/91, devidos a partir da cessação do benefício, ou 
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seja, desde novembro de 2017 (Id. 15465451), devendo permanecer pelo 

período de mais 1 (um) ano, este contado da data do laudo (07.02.2019 - 

Ids. 17864337 e 17864495), ou seja, até a data de 07.02.2020, devendo 

fazer reavaliação perante o INSS, para averiguar a permanência ou não 

da incapacidade, a partir de então. Devem ser descontadas as parcelas já 

pagas a título de auxilio doença no tramitar do feito e respeitada a 

prescrição quinquenal. Correção Monetária e Juros de Mora A Correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, pelo INPC. Os juros moratórios incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da citação, para 

as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo 

vencimento, para as que lhe são posteriores. Concedo a tutela antecipada 

nesta sentença, devendo ser implantado o benefício no prazo, máximo de 

30(trinta) dias, após a intimação desta decisão. Em razão do princípio da 

sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, conforme 

entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sem condenação em custas e despesas processuais 

nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão não está 

sujeita a reexame necessário, considerando que as parcelas em atraso 

não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do 

NCPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às 

anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de abril de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001298-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TCHARLES RODRIGO SCHERER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001298-37.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 14 de novembro de 2018 às 16h30 (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – CITE-SE o réu 

pessoalmente, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

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

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

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

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

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

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

do CPC. 8 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 9 – 

CUMPRA-SE. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000120-19.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA FERREIRA DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a) do(a) PROMOVENTE para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito, 

consignando que em caso de inércia, será reputado o cumprimento 

integral da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-91.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA FREITAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000779-91.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: CICERA FREITAS DA SILVA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 Hora: 15:15 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 29 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-76.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA TEIXEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000780-76.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ANDREIA TEIXEIRA DE ARAUJO 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 29 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-61.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MENDES DE PAULA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000781-61.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: JULIANA MENDES DE PAULA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 Hora: 15:45 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 29 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-87.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEQUE SOARES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002172-85.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 às 16:00 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002138-13.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE CALISTO (REQUERENTE)

JOAO CARLOS RUIZ (REQUERENTE)

MARCOS DA CUNHA MIRANDA (REQUERENTE)

MAURO DA SILVA LOURES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a)/procurador do(a) parte(s) RECORRIDA(S) para que, no 

prazo legal, caso queira, apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-31.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERILENE CUNHA ROCHA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000783-31.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ERILENE CUNHA ROCHA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 Hora: 16:15 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 29 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-16.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENILDE DE LACERDA ALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000784-16.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ODENILDE DE LACERDA ALVES 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 29 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-83.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000786-83.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ROBERTA SILVA COSTA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 Hora: 16:45 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 29 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-49.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a)/procurador do(a) parte(s) RECORRIDA(S) para que, no 

prazo legal, caso queira, apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002137-28.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PINA DA SILVA (REQUERENTE)

MARILDA DE SOUZA SANMARTINO (REQUERENTE)

WILMA MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

MONICA SUEKO TAMAYOCE (REQUERENTE)

CLEUDIENE PULCENA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a)/procurador do(a) parte(s) RECORRIDA(S) para que, no 

prazo legal, caso queira, apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-53.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA GOMES DE MELO BORGES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000788-53.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: SILVANIA GOMES DE MELO 

BORGES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 Hora: 

17:00 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 29 de abril de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-23.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUEDY LOPIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000790-23.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: SUEDY LOPIS DE OLIVEIRA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 Hora: 17:15 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 29 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-90.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA IZABEL BARBOSA DE DEUS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000792-90.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: TALITA IZABEL BARBOSA DE 

DEUS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 Hora: 

17:30 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 29 de abril de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-75.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER MIRANDA DE FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARVALHO E SILVEIRA DOIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000793-75.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:VAGNER 

MIRANDA DE FARIAS POLO PASSIVO: CARVALHO E SILVEIRA DOIS 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 Hora: 17:45 , no endereço: AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000083-92.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA AMORIM MELO OAB - MT24166/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE CORREIA DA SILVA OAB - MT24087/O (ADVOGADO(A))

AMABILE PELIZON RESENDE OAB - MT25662/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. L. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON COSTA OLIVEIRA OAB - GO53604 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 
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EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA 

CARLOS FRANÇA PROCESSO n. 1000083-92.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 7.200,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: JHURLLY DA SILVA GOULART 

Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 204, GABIROBA, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: PABLO LEMES 

DE SOUSA Endereço: NENEM FERREIRA, 226, CENTRO, STA RITA 

ARAGUAIA - GO - CEP: 75840-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO POLO ATIVO para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca do requerimento da defesa ao id. 24664612, conforme 

despacho e documentos anexados ao Processo Judicial Eletrônico acima 

identificado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do 

dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao 

término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não 

impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente (Art. 535 §3º, CPC). Alto Araguaia/MT, 29 de abril de 2020. 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30292 Nr: 978-85.2010.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NÓBREGA DE FARIAS, MARIA MARLI 

TRISTANTE DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAQUARI EMPREENDIMENTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONDON BRASIL VIEGAS - 

OAB:141424/RJ, RUBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 .3. Inexistindo outras questões prejudiciais de mérito a serem analisadas e 

constatando-se a presença das condições da ação bem como dos 

pressupostos de constituição válida e de desenvolvimento regular do, dou 

o feito por saneado.4. Fixo como pontos controvertidos (i) comprovação 

da posse mansa e pacífica exercida pelo autor; (ii) animus domini; (iii) 

lapso temporal de pelo menos 15 (quinze) ou 10 (dez) anos. 5. 

Considerando necessidade de maior dilação probatória, DESIGNO 

audiência de instrução para o dia 08 (oito) de setembro de 2020 às 

13h30min.6. INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), 

manifestando sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do 

rol se compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, 

§2º, CPC).Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 84390 Nr: 3782-79.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDIVARES PIMENTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos em correição.

1. PROSSIGA-SE em cumprimento ao tópico “8” da decisão retro com a 

intimação das partes para que esclareçam no prazo de 05 (cinco) dias, se 

pretendem a designação de audiência de instrução especificando 

objetivamente as provas que pretendem produzir sob pena de preclusão e 

julgamento antecipado da lide.

2. Com as manifestações ou certificado eventual decurso de prazo, 

TORNEM os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94999 Nr: 1985-34.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA FILHO, ELIZABETH DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME OLIVEIRA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, provimento 56/2007 e do Art. 482, § VI, 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

da parte requerente, para providenciar o preparo da carta precatória, a 

ser expedida à Comarca de Ponta Grossa/PR, com a finalidade de citação 

do requerido Guilherme Oliveira Silva Pereira. Encaminhando a guia 

devidamente paga à Comarca de Alto Araguaia/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70916 Nr: 1056-69.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONY PORFÍRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT

 Vistos em correição.

1. CERTIFIQUE o decurso de prazo para os devedores/executados 

informarem o pagamento da dívida ou a opor embargos à execução.

2. Em seguida, INTIME-SE o exequente na pessoa de seu patrono para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto aos rumos da execução, 

apresentando planilha de débito atualizada e indicando bens passiveis a 

penhora, sob pena de suspensão.

3. Após, faça a conclusão.

As providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59169 Nr: 1830-70.2014.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GONÇALVES BERIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA BRASIL, ROSANE MARIA BRASIL, ANA 
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MARIA BRASIL, THYERS BRASIL FILHO, CESAR ANTONIO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:23679-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13.244-A, RODOLFO BRASIL LANG - OAB:25391/O

 3. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fulcro no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual declaro o domínio do 

autor sobre o lote urbano descrito à fl. 29, com área de 451,06m², 

registrado na matrícula n. 11.276 no RGI local, em conformidade com o 

artigo 1.238 parágrafo único, do Código Civil, servindo a presente como 

título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.INTIMEM-SE as 

partes por intermédio dos seus patronos.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE o devido mandado para transcrição, ao Cartório de Registro 

de Imóveis competente.Após as providências de praxe, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Às 

providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60826 Nr: 16-86.2015.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO ZAIDEN, RITA DE CÁSSIA 

CAVALCANTI ZAIDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Diante da certidão na ref. 66, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, sob pena de extinção do processo.

2. Em seguida, CUMPRA-SE a decisão de ref. 61.

3. Diversamente, certifique o necessário e faça a conclusão.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62611 Nr: 737-38.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO PIO PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:5.871-MS

 Nos termos da legislação vigente, do Art. 482, § VI, da CNGC e 

provimento 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade intimar a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo legal, se 

manifeste acerca da informação juntada na Ref. 66 pela médica perita.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000531-02.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO QUASS DUARTE OAB - SP195873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEL VALLE FERTILIZANTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EFRAIN BARCELOS GONCALVES OAB - MS10086 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000531-02.2018.8.11.0020. Vistos, 

etc. Trata-se de ação pelo rito comum, proposta por GALVANI INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A, em face de DEL VALLE FERTILIZANTES 

LTDA, pela concessão de ordem liminar para a reintegração da requerente 

na posse do imóvel esbulhado. Devidamente citado, o requerido 

apresentou reconvenção ao id. 19660706. Impugnação ao id. 30283627. 

DECIDO. Inicialmente, INTIME-SE o reconvinte para emendar a 

reconvenção, atribuindo o valor da causa, nos termos do art. 292 do CPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, verifica-se que o reconvinte 

pugnou pelo deferimento da gratuidade da justiça. Ocorre que, inobstante 

as declarações de hipossuficiência juntada aos autos, a efetiva 

impossibilidade em suportar as despesas do processo deve ser 

demonstrada através de documentos, quando não se extrai dos autos a 

presunção de miserabilidade da parte. Isso porque o parágrafo único, do 

art. 2º da Lei 1060/50, deve ser interpretado à luz do inc. LXXIV do art. 5º, 

da Constituição Federal, que prevê que "o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 

Assim, INTIME-SE o reconvinte para, no prazo de quinze dias, juntar aos 

autos documentos comprobatórios acerca de sua situação econômica, 

devendo apresentar seus três últimos comprovantes de rendimentos, três 

últimas declarações de Imposto de Renda, Certidões do Detran e Registro 

de imóveis da Comarca, inclusive documentos comprobatórios acerca das 

despesas básicas suportadas, fim de que possa analisar, em 

profundidade, se faz jus ao benefício pretendido, ou comprovar o 

pagamento das custas sem proceder aos esclarecimentos acima 

determinados, no mesmo prazo. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 22 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 31277 Nr: 1963-54.2010.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIOMAR BORGES DE CARVALHO, LUÍS 

MACHADO, CLAUDEMIRO ALVES DE SOUZA, MARIA DE FÁTIMA 

FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 DECIDO. - Do pedido de ref. 43.Inicialmente, DECLARO PRECLUSO o rol de 

testemunhas apresentados a ref. 43, pela defesa de Guiomar Borges, 

visto que o momento oportuno para arrolar testemunhas é na resposta a 

acusação (art. 396-A, do CPP).Ainda, verifico que a resposta veio 

desacompanhada da procuração. Desse modo, INTIME-SE a causídica 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, regularize a representação 

processual. - Do pedido de ref. 85.De inicio, INDEFIRO o pleito ministerial, 

no que tange a citação por edital dos réus, vez que embora tenham sido 

realizadas diversas tentativas de citação dos réus, não restou 

evidenciado o esgotamento das diligencias. Além disso, infere-se da 

certidão do Oficial de Justiça à ref. 81, que o réu Luis Machado 

encontra-se recolhido na Penitenciária da Mata Grande em 

Rondonópolis/MT. Do mesmo modo, em consulta realizada por este juízo ao 

sistema Seeu, constatou-se que o réu responde a executivo pena em 

r e g i m e  f e c h a d o  n a  C o m a r c a  d e  J a t a í / M T  ( n º 

123370-85.2012.809.0093).Diante disso, EXPEÇA-SE carta precatória para 

citação do denunciado Luis Machado, as Comarcas de Rondonópolis/MT e 

Jataí/GO, para serem cumpridas nos respectivos estabelecimentos 

prisionais. Ainda, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para que 

indique o endereço da ré Maria de Fátima Ferreira Gomes, sem prejuízo 

ainda da indicação de eventual endereço do réu Luis Machado, ou 

demonstre a impossibilidade de fazê-lo. Prazo: 05 (cinco) dias.Por fim, 

considerando que o réu Claudiomar, informou ao Oficial de Justiça no 

momento da citação, a ausência de condições financeiras para constituir 

advogado, REMETAM-SE os autos a Defensoria Pública, para 

apresentação da resposta à acusação, no prazo legal.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 17 de março de 2020.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 66169 Nr: 2401-07.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON BARRETO NOGUEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

DOS SANTOS - OAB:26992-A/MT, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:26417-A/MT

 Código nº 66169

Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a perita indicou o dia e 

hora para realização da pericia (ref. 60), tendo na sequencia, informado a 

ausência de comparecimento da parte (ref. 61). Porém, verifico que não 

houve impulso do feito, de modo a intimar a parte da autora para 

comparecimento ao ato.

 Assim, INTIME-SE a perita para que designe nova data para os trabalhos.

Na sequencia, INTIMEM-SE as partes do dia e hora da pericia, constando 

ainda do mandado de intimação da parte autora, que o não 

comparecimento importara, no julgamento sem resolução do mérito (art. 

485, III, CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 17 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73085 Nr: 2233-68.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cod. 73085

Vistos, etc.

INTIME-SE a perita nomeada nos autos, para que indique nova data para a 

pericia.

 Na sequência, INTIME-SE a parte autora para comparecimento, na pessoa 

de seu advogado, via sistema DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 77550 Nr: 5045-83.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATECA FLORESTAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Mendes de Godoy - 

OAB:325.600

 Código n°: 77550

Vistos etc.

Trata-se de ação de ação civil pública proposta pelo Município de Alto 

Araguaia em face de Eucateca Florestal S.A.

Entre um ato e outro, as parte informaram que pactuaram o objeto da 

presente ação, postulando pela homologação do acordo e extinção do 

feito (ref. 38).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

O instrumento do acordo à ref.38 está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação.

 Desse modo, considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

Deixo de dispor quanto às custas, vez que estas não foram adiantadas 

(art. 18, Lei nº 7.347/1985).

Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios (artigo 90, 

§2° do CPC).

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Alto Araguaia/MT, 25 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69049 Nr: 304-97.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA SOUZA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

DOS SANTOS - OAB:26992-A/MT, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:26417-A/MT

 Código nº 69049

Vistos, etc.

Em tempo, REDESIGNO a perícia agendada nos autos, para o dia 

27/06/2020, às 10:00 horas/MT, a ser realizada neste Fórum de Alto 

Araguaia/MT.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 27 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74976 Nr: 3415-89.2016.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2 J L RESTAURANTE LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FRANCO DE CAMPOS - 

OAB:209.784/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 Código nº 74976

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo rito especial proposta por Louis Dreyfus Company 

Brasil S.A, em face de J.L Restaurante LTDA-ME, objetivando a 

reintegração da posse do bem imóvel indicado na inicial.

No curso da ação, a autora aditou a inicial, postulando também pelo 

pagamento de dos alugueis, os quais, requer sejam fixados por esse juízo.

 Em tempo, DETERMINO a intimação do autor para que indique os valores 

pretendidos a título de aluguel, bem como para retifique o valor da causa, 

complementando as custas e taxas processuais, ante o disposto no art. 

291, VI, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de , sob pena de 

extinção análoga do feito.

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, VENHAM-ME os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 28 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 77136 Nr: 4819-78.2016.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANNETH THAIS NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - ROBERTO MÁRIO BURTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA CAROLINE DE 

OLIVEIRA RESENDE - OAB:16.062/MT

 Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do CPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do mesmo 

diploma processual.Sem custas e sem honorários advocatícios.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 88896 Nr: 5597-14.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I–INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Logo, por não preencher os requisitos legais, o caso é de 

improcedência da pretensão.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da 

causa, ficando no entanto, suspensa a exigibilidade, vez que a autora 

atua sob o pálio da justiça gratuita.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68231 Nr: 3826-69.2015.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELISBERTO LOPES GONZALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SEBASTIANA DEMELLAS, ESPÓLIO DE 

SEBASTIANA DEMELLAS, MAURÍCIO DEMELLAS MAGALHÃES, 

LINDAURA DEMELLAS, JAYME RIBEIRO MAGALHÃES, ESPÓLIO DE 

SALVADOR DEMELLAS, NARDELI DEMELLAS, INAURA DEMELLAS, 

ADIMAR DEMELLAS, MUNIZ DEMELLAS, ANGELICA DEMELLAS, ARTENE 

DEMELLAS, ELSON ALEXANDRE, MARIA WISARTT DEMELLAS, BOLIVAR 

DEMELLAS, ERCILIA MOREIRA DOS SANTOS, TERCEIROS INCERTOS E 

DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte autora para manifestar-se nos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64547 Nr: 1698-76.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONA DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:288842/13.478-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III do NCPC.Sem custas e 

honorários.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE mediante as anotações e 

baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 6 de abril de 2020Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64580 Nr: 1722-07.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONA DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:288842/13.478-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III do NCPC.Sem custas e 

honorários.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE mediante as anotações e 

baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 6 de abril de 2020Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61102 Nr: 134-62.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA LUZINETE DE OLIVEIRA, DAGMAR 

OLINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.867-A/MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14469A, 

WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO ADVOGADOS - 

OAB:2.049/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARDEL MENDONÇA 

SANTANA - OAB:0

 Vistos, etc.

INTIME-SE a autora para querendo, impugnar a contestação, no prazo 

legal.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 90020 Nr: 6243-24.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

em face de ALESSANDRO OLIVEIRA COSTA.

No curso do processo, a parte autora informou o pagamento integral do 

débito exequendo à ref. 18.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 
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regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, verifico que houve a quitação do débito, conforme 

petição de fls. 41/42, assim, via de consequência, cabível a extinção da 

execução fiscal.

Diante disso, EXTINGO o executivo fiscal, nos termos do art. 924, inc. II e o 

art. 925 do CPC.

Sem custas a ressarcir, pois a exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários.

 Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

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

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 28 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62610 Nr: 736-53.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON ALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado das partes para, no prazo de 15 dias, se manifestar quanto ao 

laudo pericial de referência 54.

Alto Araguaia - MT, 29 de abril de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62978 Nr: 890-71.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO GARCIA CELESTINO – ME , ADELINO 

BOTA, MARLENE APARECIDA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de referência 42.

Alto Araguaia - MT, 29 de abril de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32817 Nr: 356-69.2011.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE CAMPOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dercídia José Campos (Espólio), DIVINO 

INÁCIO CAMPOS, MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS CAMPOS, EUFLOSINA 

MARIA DE CAMPOS, EVA MARIA DE JESUS CAMPOS, LEVIDIA MARIA DE 

JESUS GODINHO, AGNELO SIQUEIRA CAMPOS, EMERSON INÁCIO 

CAMPOS, PAULO SIQUEIRA CAMPOS, ADÃO SIQUEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11.082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:342.428/SP, PLINIO CARNEIRO COSTA - OAB:22.739-0/MT

 Fica Vossa Senhoria, advogado da parte Exequente, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por ato, conforme 

Provimento n° 07/2017-CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado, 

BEM COMO efetuar o recolhimento das custas de distribuição referente à 

02 (duas) Cartas Precatórias, para Paranatinga e Primavera do Leste.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64787 Nr: 1810-45.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA INÁCIO DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a implementar, em favor do 

autor, o benefício de prestação continuada (art. 20, caput, Lei nº 

8.742/93), com data do início do benefício (DIB) em 19/01/2017 

(requerimento administrativo). Sobre o valor retroativo deverão incidir: a) 

correção monetária pelo INPC (art. 41-A, Lei nº 8.213/91); e b) juros de 

mora, desde o vencimento de cada parcela devida, aplicando-se o índice 

previsto para a caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97). Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas a 

pagar ou ressarcir, pois a autora é beneficiário da justiça 

gratuita.CONDENO a autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da 

sentença, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC/2015 e da Súmula nº 111 

do STJ.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista 

que o valor da condenação não supera 1000 (mil) salários mínimos.Após o 

trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte autora para promover o de direito 

no prazo de 10 (dez) dias. Sem manifestação, AO ARQUIVO, sem prejuízo 

de desarquivamento a pedido da parte.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Alto Araguaia/MT, 06 de abril de 2020.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69692 Nr: 568-17.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LOPES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, para condenar o requerido (i) ao 

pagamento à parte autora do benefício previdenciário auxílio-doença, 

devido desde 25//07/2015 – observada a data do requerimento 

administrativo. Sobre os valores retroativos deverão incidir: a) correção 

monetária, pelo índice oficial aplicado à caderneta de poupança (TR) (1º-F, 

Lei nº 9.494/97), até 25/3/2015 (ADI 4357), e, a partir de 26/3/2015, pelo 

INPC (art. 41-A, Lei nº 8.213/91) em observância a atual jurisprudência do 
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STJ (REsp 1492221/PR); e b) juros de mora, desde o vencimento de cada 

parcela devida, aplicando-se o índice previsto para a caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97). Vale frisar, com relação à 

liquidação das parcelas pretéritas, as parcelas pagas em razão do 

cumprimento da tutela antecipada, deveram ser descontadas daquele 

montante.Sem custas a pagar ou ressarcir, pois a parte autora está sob o 

pálio da justiça gratuita.CONDENO a autarquia ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a 

data da prolação da sentença, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Novo 

Código de Processo Civil (pois é certo que o valor da vantagem econômica 

da parte autora não é superior a duzentos salários mínimos) e da Súmula 

nº 111 do STJ.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em 

vista que o valor da condenação não supera 1000 (mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, I, NCPC).Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte 

autora para promover o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido 

in albis o prazo, AO ARQUIVO, com as anotações necessárias, sem 

prejuízo de desarquivamento, independentemente do recolhimento de taxa, 

se requerido no prazo do art. 523, §1º e § 3º, do NCPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Alto Araguaia /MT, 06 de abril de 2020.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64075 Nr: 1496-02.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURO B TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERI ANTONIO PARUSSOLO, ANELICE 

APARECIDA ROSA PARUSSOLO, LAURO BERGAMINI ROSA, ADALGIZA 

MACORIN ROSA (Espólio), PAULO FERNANDO ROSA, LILIAN MARQUES 

PEREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA REGINA PORFIRIO - 

OAB:266.760/SP, CARLOS ROBERTO FLORES TOBAL - OAB:75.674/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DE TARSO FÁVERO 

- OAB:161.560/SP, LUIZ ANTONIO ALVES PRADO JUNIOR - 

OAB:281863, VALDEMIR JOSE HENRIQUE - OAB:71.237/SP

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a carta precatória devolvida.

Alto Araguaia - MT, 29 de abril de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-16.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE LOURENCO DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000974-16.2019.8.11.0020. REQUERENTE: DENISE LOURENCO DE 

SOUSA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que 

seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente 

para a prova do débito, bem como rejeito a preliminar de ausência de 

comprovante de residência, eis que o documento juntado aos autos é apto 

para comprovar o sítio da parte autora. Rejeito a preliminar de falta de 

interesse de agir, uma vez que não é necessária a instauração de 

processo administrativo para que se adentre ao judiciário. Rejeito também 

a preliminar quanto a necessidade de perícia técnica no áudio acostado 

pela parte ré, uma vez que há neste a confirmação dos dados da parte 

reclamante. Vencida as preliminares, passo a analisar o mérito. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos, quais sejam, relatório de 

pagamento relativo à linha telefônica n. (64) 9.9675-8377, gravação da 

ligação de contratação de novo plano e relatório de chamadas e envio de 

SMS, os quais, em conjunto com as telas sistêmicas, demonstram a 

contratação e a utilização do serviço pela parte reclamante, bem como a 

sua inadimplência perante a reclamada, ante o não pagamento da 

contraprestação dos serviços utilizados, motivo pelo qual não há falar em 

ilegalidade dos débitos vergastados na petição inicial. Outrossim, o desejo 

de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, sendo 

certo que a parte ré logrou êxito em demonstrar que a parte demandante 

quitou algumas faturas de forma regular. Com efeito, ficou provado nos 

autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular 

a prestações contratadas, sendo-lhe impossível, neste momento, alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Assim, como a parte requerente não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu 

direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência 

do pedido. Por outro lado, no momento da contraposição dos argumentos 

da parte autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual 

requer a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente 

ação, mesmo ciente da regularidade do débito exigido pela ré a título de 

contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da 

parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e 

até mesmo fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância 

de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-39.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EDINAURIA GONCALVES SILVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO RAMOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000427-39.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:EDINAURIA 

GONCALVES SILVEIRA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIA 

PAULA APARECIDA CLAUDIO POLO PASSIVO: VALDIVINO RAMOS DE 

SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

Audiência de conciliação Data: 03/08/2020 Hora: 12:40 , no endereço: 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010175-54.2012.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DEMIS DAVID DE REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

UNIVERSO ONLINE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a Vossa Senhoria , quanto às guias anexas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000555-30.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DA CRUZ BANDEIRA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 11/02/2019, às 12:40 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 5 de dezembro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000555-30.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DA CRUZ BANDEIRA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO QUINTINO DA 

SILVA PROCESSO n. 1000555-30.2018.8.11.0020 Valor da causa: R$ 

36.900,27 ESPÉCIE: [Bancários, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: DANIELA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE DA CRUZ BANDEIRA Endereço: Avenida Carlos 

Hugueney, 155, Centro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Avenida Carlos 

Hugueney, 876, Centro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para apresentar as 

Contrarrazões de Recurso no prazo legal. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). ALTO ARAGUAIA, 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-61.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS NEVES DE ANDRADE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000432-61.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:RUBENS NEVES 

DE ANDRADE JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 03/08/2020 Hora: 12:50 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . 29 de abril 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000027-59.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO OLIVEIRA DE CARVALHO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA GUSTAVO OAB - GO49900 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEITON PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Em tempo, por ser indevida a cobrança dos honorários de 

sucumbência (enunciado 97 - FONAJE), INTIME-SE o exequente para que 
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retifique o cálculo apresentando, excluindo a cobrança de honorários de 

15%. Prazo: 05 (cinco) dias. Na sequência, REMETAM-SE os autos 

conclusos para os fins da decisão de id. 25842379. Às providências. Alto 

Araguaia/MT, 15 de abril 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010234-03.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUSTER MARIA DE PAULA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO QUINTINO DA 

SILVA PROCESSO n. 8010234-03.2016.8.11.0020 Valor da causa: R$ 

10.920,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Endereço: N, 60, 

RESIDENCIAL JARDIM DO TREVO, BIRIGÜI - SP - CEP: 16205-038 POLO 

PASSIVO: Nome: LUSTER MARIA DE PAULA COSTA Endereço: Rua 

QUINTINO BOCAIUVA, 1345, BOIADEIRO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA 

para manifestar quanto ao bloqueio de valores juntado no ID:31323923, no 

prazo de 05 (cinco) dias. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, 

ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 

ALTO ARAGUAIA, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000110-75.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JEDINALDO MACENA DE MENESES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BORGES REZENDE JUNIOR OAB - MT5374/O (ADVOGADO(A))

JEDINALDO MACENA DE MENESES OAB - GO18642 (ADVOGADO(A))

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO QUINTINO DA 

SILVA PROCESSO n. 1000110-75.2019.8.11.0020 Valor da causa: R$ 

7.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

JEDINALDO MACENA DE MENESES Endereço: JOAQUIM RODRIGUES DA 

SILVA, 273, CASA, SETOR CASTRO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 POLO PASSIVO: Nome: SOLIMOES TRANSPORTES DE 

PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI Endereço: AVENIDA MADRID, 196, (LOT 

RODOVIÁRIA PARQUE), DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-076 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para indicar bens à 

penhora, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista a infrutífera tentativa 

de penhora online, nos termos da decisão e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do 

dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao 

término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). ALTO 

ARAGUAIA, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 45736 Nr: 1904-05.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, Patricia Capriolli Goncalves - OAB:MT-12.855O

 Ante o exposto, e sem outras considerações, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inc. III, § 1º, 

do CPC.MANTENHO a liminar deferida à fl. 245/246, por se tratar de ação 

de natureza dúplice.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade dos 
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mesmos, eis que o mesmo faz jus a concessão das benesses da 

gratuidade da justiça.CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Barra do Bugres/MT, 28 de abril de 2020.Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92083 Nr: 2199-03.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN RODRIGO RICALDI L. 

R. ALVES - OAB:187093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na ação de declaratória de nulidade de contrato c/c 

indenização por danos morais e materiais proposta por JOÃO CARLOS 

FIGUEIREDO DA SILVA em desfavor de EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM 

SISTEMAS, IMPORTAÇÃO LTDA., para tão somente reconhecer a nulidade 

do contrato de associação e parceria empresarial denominado “Sistema 

BBOM” e CONDENAR a requerida à restituir ao autor a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais, sobre o qual deverá incidir correção monetária 

desde o dia do pagamento feito pela autora, aplicando-se o IPCA-E/IBGE; 

bem como juros de mora, desde a citação, no percentual de 1% ao mês 

(art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN), o que faço com resolução do 

mérito, com fundamento nos artigos 487, inciso I, e 490 do Código de 

Processo Civil. CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§ 2º, do CPC. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Havendo o pagamento voluntário, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas necessárias.No caso de 

interposição de recurso, INTIME-SE a parte adversa para apresentar 

contrarrazões e, em seguida, [...].CUMPRA-SE, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Barra do Bugres – (MT), 28 de abril de 

2.020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95103 Nr: 4580-81.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MARIA DA LUZ DIEGUES DE ARECIPPO, JOSE 

DAMIÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - FORD TROPICAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINÍCIUS DE 

MORAES JUNQUEIRA - OAB:175803, Samuel Francisco - OAB:10908

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

de fls. 170/175 e DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE, apenas para 

corrigir a contradição apontada quanto a comprovação dos danos 

materiais, o que faço para CONDENAR as requeridas ao pagamento de R$ 

6.051,65 (seis mil e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), à 

título de dano material, com correção monetária desde o desembolso e 

juros, desde a citação, mantendo-a na íntegra os demais termos da 

sentença de fls. 158/168.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Considerando a 

reabertura de prazo para a interposição de recurso, deixo analisar a 

tempestividade do recurso de fls. 180/189, o pedido para o início do 

cumprimento de sentença de fls. 190/198, assim como as contrarrazões 

de fls. 200/211.No mais, CUMPRA-SE na integra a decisão judicial de fls. 

158/168.Às providências.Barra do Bugres/MT, 28 de abril de 2020.Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103815 Nr: 3997-62.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERACI NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN - COMÉRCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997, EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:OAB/MT 21.124

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, o que faço com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Por consequência, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, o qual 

arbitro este em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade ficam suspensas, diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§3°, também do CPC.Transitado em julgado e havendo o pagamento 

voluntário, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

necessárias.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.No caso de interposição de 

recurso, INTIME-SE a parte adversa para apresentar contrarrazões e, em 

seguida, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as 

homenagens deste Magistrado.Por outro lado, caso haja posterior pedido 

de cumprimento de sentença, o qual deverá vir instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do 

artigo 524 do CPC, DEVERÁ a Sra. Gestora Judiciária efetuar as 

anotações e alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor 

para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, conforme 

planilha apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes previstos 

no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo 

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

de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), devendo o 

exequente se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias para pugnar como 

entender de direito. O devedor poderá ainda apresentar IMPUGNAÇÃO, 

o b s e r v a n d o - s e  o  d i s p o s t o  n o  a r t i g o  5 2 5  d o 

CPC/15.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do 

Bugres – (MT), 28 de abril de 2.020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117503 Nr: 6301-97.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RIJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por FRANCISCO RIJO 

DOS SANTOS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução, determinou-se a intimação do executado para, 

querendo, impugnar a execução.

Às folhas 108, compareceu o executado dizendo concordar com os 

cálculos da exequente, pugnando pela homologação dos cálculos 

apresentados.

Às folhas 109/110, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram 

satisfeitos de acordo com os documentos de folhas 112/113.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita a obrigação.

Nos termos do artigo 85, §7º, do CPC, em regra, não há fixação de 

honorários em desfavor da Fazenda Pública no cumprimento de sentença 

que enseje a expedição de precatório. O mesmo entendimento pode ser 

adotado para a requisição de pequeno valor (RPV), o que somente é 

excepcionado no caso de haver impugnação julgada improcedente . E não 
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poderia ser diferente. Na maioria das vezes a sentença é prolatada e 

publicada em audiência, sem a presença da Autarquia. O cumprimento da 

sentença é o momento em que a Fazenda toma ciência da condenação e 

dos valores a serem pagos. Não seria justo condená-la, quando esta é 

intimada e não opõe nenhuma resistência.

ESPEÇA-SE os alvarás para levantamento dos valores.

 Intime-se, pessoalmente, a parte autora para ter ciência da expedição de 

alvará em favor do advogado, cujo valor poderá ser apresentado à parte 

autora mediante comparecimento pessoal à 1ª Vara Cível desta Comarca.

Oportunamente, ARQUIVE-SE.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 49785 Nr: 1178-94.2011.811.0008

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, Patricia Capriolli Goncalves - OAB:MT-12.855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B

 Vistos.

Trata-se de Medida Cautelar de Regulamentação de Visita proposta por 

MAILSA ANDRÉ DE ARAÚJO em desfavor de LUIS CARLOS PEREIRA, 

todos devidamente qualificados nos autos.

 Às fls. 153/155 se vê que foi juntada a carta de renúncia dos poderes 

outorgados pela parte autora a procuradora até então constituída nos 

autos.

Intimada pessoalmente a requerente para dar prosseguimento ao feito, 

está restou-se infrutífera, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

fl.159, manteve-se inerte.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Sem delongas, tal fato demonstra o total desinteresse da parte autora em 

receber a prestação jurisdicional postulada na petição inicial.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

Ante o exposto, e sem outras considerações, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inc. III, do 

Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade dos mesmos, eis que o 

mesmo faz jus a concessão das benesses da gratuidade da justiça.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

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

anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 28 de abril de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53556 Nr: 4305-40.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDE SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCINEIDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de execução intentada por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI 

SUDOESTE, em face de MARIA LUCINEIDE DA SILVA.

 Entre um ato e outro, compareceu a parte autora manifestando pela 

desistência do processo (fls.67).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

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

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito proposto por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

MT/PA – SICREDI SUDOESTE, em face de MARIA LUCINEIDE DA SILVA, 

nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

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

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 161737 Nr: 1179-64.2020.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de Busca e Apreensão intentada por AYMORÉ 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face de MANOEL 

RODRIGUES LINS.

 A exordial de folhas 03/06 veio instruída com os documentos de folhas 

07/34.

 À folhas 36 a parte autora requereu a desistência da ação, com a 

consequente extinção do processo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

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

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito proposto por 

AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face de 

MANOEL RODRIGUES LINS, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

RECOLHA eventual mandado de busca e apreensão que esteja de posse 

do oficial de justiça.

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

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84809 Nr: 922-83.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU INIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVO - 

OAB:4729 A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença intentado por MARIA DE LOURDES 

SOUZA DOS SANTOS em face de ITAÚ UNIBANCO S/A.

INTIME-SE a parte executada ITAÚ UNIBANCO S/A, na pessoa do seu 

responsável legal, para que no prazo de quinze (15) dias efetue o 

pagamento da dívida no valor R$ 15.222,42, conforme planilha 

apresentada às folhas 149/150, devendo ser corrigidos até a data do 

pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC).

Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, intime-se o 

exequente para que se manifeste.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90334 Nr: 664-39.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON COSTA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença intentado por ROBSON COSTA 

GARCIA em face de ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

INTIME-SE a parte executada ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, na pessoa 

do seu responsável legal, para que no prazo de quinze (15) dias efetue o 

pagamento da dívida no valor R$ 6.877,62, conforme planilha apresentada 

às folhas 178, devendo ser corrigidos até a data do pagamento, sob pena 

de não o fazendo ser acrescido de multa no percentual de dez por cento 

(artigo. 523, § 1º, do CPC).

Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, intime-se o 

exequente para que se manifeste.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133274 Nr: 485-66.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DE SOUSA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença intentado por SEBASTIANA DE 

SOUSA MORAES em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

– INSS.

Devidamente citado/intimado, compareceu o executada dizendo concordar 

com os cálculos apresentados pela exequente (fls.63).

 É, em síntese, relatório do necessário.

 Diante da concordância expressa da parte devedora, HOMOLOGO, para 

que produza os seus respectivos efeitos jurídicos os cálculos 

apresentados pela credora às folhas 57/57v.

 REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 910, § 1º e art. 100, 

§ 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 57/57v, para expedição do RPV, sendo R$ 61.125,37 referente aos 

valores atrasados e R$ 5.338,15 referente aos honorários sucumbenciais.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Conclusos oportunamente para sentença de extinção da execução.

 Barra do Bugres/MT, 24 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104145 Nr: 4223-67.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR FLORINDO, ARTHUR JOSE 

FRANCO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RILIS EVANGELISTA DE 

OLIVEIRA - OAB:12346

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono estes autos para CITAR a parte requerida ARTHUR 

JOSÉ FRANCO PEREIRA através de seu advogado, para que, querendo, 

apresente Contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão 

exarada nas fls. 124/125, transcrita abaixo:

"Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ingressou com a presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade 

Administrativa em desfavor de JÚLIO CÉSAR FLORINDO, ex-prefeito do 

Município de Barra do Bugres/MT, e o vereador ARTHUR JOSÉ FRANCO 

PEREIRA, ambos devidamente qualificados na inicial, sustentando, em 

síntese, a existência de ato de improbidade, consubstanciado na denúncia 

prestada pelo Sr. Antônio Manoel de Souza, consistente na contratação 

de serviços e aquisição de produtos sem o devido procedimento licitatório, 

violando, dessa forma, os princípios da administração pública; além de 

causar prejuízo ao erário, no importe de R$ 18.646,20 (dezoito mil, 

seiscentos e quarenta e seis reais e vinte centavos).(...)

CITE-SE o requerido, por meio de seu patrono constituído nos autos, para 

que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente CONTESTAÇÃO 

ou resposta que tiver nos moldes do art. 335 do CPC, manifestando-se 

sobre os fatos mencionados pelo autor, sob pena de revelia e confissão 

ficta, em caso de omissão, nos termos do art. 336 fine/CPC c/c 344, do 

mesmo estatuto, além de presumirem-se verdadeiros os fatos que não 

forem impugnados, art. 341 do CPC.

Havendo contestação e alegação de qualquer das matérias enumeradas 

no artigo 337, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 351, do 

referido diploma processual, dê-se vista dos autos ao doutro 

representante do Ministério Público para IMPUGNAÇÃO, no prazo legal.

 Na sequência, conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário".

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33078 Nr: 2869-85.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito a fim de abrir vistas ao 

requerido para que tome ciência acerca do retorno dos autos à primeira 

instância para que, no prazo legal, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53877 Nr: 80-40.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ROMANINI, ANESIO DOMINGOS 

ROMANINI, NEIDE MAGNANI ROMANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 • Intimação do requerente para efetuar o depósito de diligência do oficial 

de justiça, para dar cumprimento a decisão de fls. 99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152490 Nr: 3909-82.2019.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIAS ITAMARATI S/A. - FAZENDA 

GUANABARA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FELÍCIO - 

OAB:187456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que se manifeste no prazo legal acerca da manifestação 

de fls. 108-113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21541 Nr: 1513-26.2005.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que se manifeste acerca do pedido de fls. 359v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86852 Nr: 2649-77.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARIA ROSALIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para providenciar 

conta para que seja expedido alvará, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93004 Nr: 2913-60.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ZERBINATO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:PROCURADOR

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para providênciar a 

conta para expedir o alvara.no prazo legal .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135616 Nr: 1909-46.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO CONCIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A (UISA OU AUTORA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHALES SALDANHA HANDEL 

FILHO - OAB:12.209/MT, CHALES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13.383/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:OAB/SP 253.449

 7. Primeiramente, levando-se em consideração que as partes são 

legítimas e bem representadas, passo à análise do mérito.8. Pois bem, a 

ação consubstanciada em título executivo judicial (sentença) segue rito 

próprio, qual seja cumprimento de sentença, que no caso dos autos 

apresenta-se às fls. 137/137-vº; 145/145-vº; e 148/150, juntamente com a 

planilha de cálculo atualizada, aportada nos autos às fls. 143/145; e 151; 

trazido pelos exequentes.Do Pleito para Parcelamento do Débito 

Executado.9. Pleiteia o executado UISA, às fls. 152/153, pela concessão 

de parcelamento do débito executado no cumprimento de sentença de fls. 

137/145, nos termos do art. 916, do Código de Processo Civil. 10. [...] .11. 

Contudo, o § 7º do referido artigo, faz expressa opção quanto à 

inaplicabilidade do instituto as demandas de cumprimento de sentença, 

(CPC, art. 916, § 7º), razão pela qual, resta vedada tal possibilidade, 

devendo portanto, o pedido de parcelamento do débito executado, ser 

indeferido.12. [...]13. Ante ao exposto, indefiro o pedido de parcelamento 

do débito executado, pleiteado pela executada UISA às fls. 152/153, nos 

termos do § 7º, do art. 916, do Código de Processo Civil e demais 

fundamentos acima expostos.14. Assim, intime-se as partes devedoras, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias efetuarem o pagamento do valor da 

condenação/débito, ou comprovar que já o fizeram, sob pena de 

incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º 

do Código de Processo Civil.15. Findo prazo, o que deverá ser certificado 

nos autos, intime-se as partes exequentes, para querendo, requererem o 

que entenderem de direito. 16. Tudo cumprido, tornem-me os autos 

conclusos para análise do pleito de levantamento de valores.17. 

Retifique-se a autuação para cumprimento de sentença. 18. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 162545 Nr: 1620-45.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDMILSON LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstos no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a parte autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148863 Nr: 1588-74.2019.811.0008
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ALVES DA SILVA, ELISANDRO LIMA 

DA SILVA, MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA, MARIA EDUARDA 

NASCIMENTO FERREIRA, WALTER LUIS ROLDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIS CRISTINA FREITAS E 

SILVA - OAB:23396/O

 Intimação da defesa para apresentar as alegações finais, no prazo legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-93.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000689-93.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIO DA SILVA Endereço: AV TANCREDO NEVES, 4, QD 3, 

MARACANA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-92.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA BATISTA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000605-92.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: REGINA BATISTA SIQUEIRA Endereço: AV SAO PAULO, 14, 

CENTRO, DENISE - MT - CEP: 78380-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO 

S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-52.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON APARECIDO DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000640-52.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: NILTON APARECIDO DA SILVA ARRUDA Endereço: AV CASTELO 

BRANCO, 0001, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 
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instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-28.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000812-28.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 37.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: ROSANA APARECIDA FERREIRA Endereço: RUA DAS 

MARGARIDAS, SN, QD 28 LT 5, ALVORECER, BARRA DO BUGRES - MT - 

CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-23.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000478-23.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 21.227,68 POLO ATIVO: 

Nome: MANOEL ALVES DE OLIVEIRA Endereço: Avenida Tancredo Neves, 

1.491, E, Jardim Santa Rosa, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: Av. Brasil, 336, 

Cidade Alta, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 Nome: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Endereço: Avenida Alphaville, 779, 

10 ANDAR, LADO B, SALA 1.002, Empresarial 18 do Forte, BARUERI - SP 

- CEP: 06472-900 ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001201-13.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1001201-13.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 28.960,00 POLO ATIVO: 

Nome: CLOVIS JOSE DA SILVA Endereço: RUA PLANALTO QUADRA 05, 

33, VILA PLANALTO, PORTO ESTRELA - MT - CEP: 78398-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 31 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000415-95.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira OAB - MT10316/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERLAINE SILVA DE CAMARGO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000415-95.2019.8.11.0008 Valor da causa: 0,00 POLO ATIVO: Nome: 

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME Endereço: Av. 

Marechal Rondon, 939, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ERLAINE SILVA DE CAMARGO 

Endereço: Av. Xavante, 687, Padaria do Onofre, Maracana, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 ESPÉCIE: [Anulação]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-98.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira OAB - MT10316/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BORGES SOBRINHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000376-98.2019.8.11.0008 Valor da causa: 0,00 POLO ATIVO: Nome: 

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME Endereço: Av. 

Marechal Rondon, 939, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: SEBASTIAO BORGES SOBRINHO 

Endereço: Rua das Perolas, 357, Jd Terra Nova, BARRA DO BUGRES - MT 

- CEP: 78390-000 ESPÉCIE: [Anulação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 
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ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000722-20.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000722-20.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: CLARO S.A. Endereço: RUA DO CAJÁ, 1190, Avenida AV TENENTE 

CORONEL DUARTE, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO 

PASSIVO: Nome: DARCI ALVES DA SILVA Endereço: RUA CORUMBÁ, 20, 

CENTRO, PORTO ESTRELA - MT - CEP: 78398-000 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-31.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS ALEVES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000719-31.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE MESSIAS 

ALEVES DE BRITO Endereço: AVENIDA GUAPORÉ, 230, CASA, 

MARACANA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): XXX A presente carta tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA DOS AUTOS, E nos termos do processo acima indicado, nos 

termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. , 29 de abril de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139927 Nr: 4517-17.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 10.316

 Vistos etc.
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Trata-se de requerimento juntado aos autos pelo advogado do autor do 

fato (fls. 70/71), requerendo a redesignação da audiência de instrução, 

em virtude da juntada de atestado médico.

É o breve relato.

Decido.

No caso vertente, o pedido deve ser indeferido, mantendo-se a revelia do 

acusado, pelos fatos a seguir delineados.

Compulsando os autos percebe-se que o autor do fato já postulou o 

adiamento da audiência anteriormente, o que foi deferido pelo juízo. Porém, 

o pedido foi feito na mesma data da audiência, o que foi aceito.

No caso vertente, o autor do fato foi intimado da audiência de instrução no 

dia 04 de junho, sendo que a audiência somente ocorreu no dia 10 de 

junho. Ou seja, o autor do fato poderia ter apresentado a justificativa até o 

momento da solenidade e não o fez. E ainda, constata-se que a consulta 

foi realizada em Posto de Saúde do bairro, o que demonstra que não se 

tratava de nenhuma emergência. Aliás, os dois atestados são subscritos 

pelo mesmo médico, no mesmo Posto de Saúde de bairro, onde as 

consultas são feitas somente por agendamento. Por último, considerando 

que a consulta do autor do fato foi no período da manhã (10h30), não 

haveria motivos para que não pudesse comparecer na audiência, que foi 

realizada às 16 horas do mesmo dia.

Sendo assim, não havendo mais nenhuma manifestação na peça 

defensiva, dou por encerrada a instrução criminal.

Dê-se vistas ao ministério público e após, ao advogado do autor do fato 

para apresentar memoriais finais no prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 29 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101452 Nr: 2550-39.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVAHIL DE ARRUDA JOSETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

27 de abril de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101556 Nr: 2622-26.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE MARGARIDA SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

27 de abril de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122454 Nr: 2306-42.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANINIL PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

27 de abril de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101243 Nr: 2396-21.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIA MARIA LUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

27 de abril de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101440 Nr: 2538-25.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

27 de abril de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101453 Nr: 2551-24.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE NEVES DA COSTA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

27 de abril de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101545 Nr: 2611-94.2015.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA DE FATIMA ARRUDA NUNES CASASUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0, MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7.622/MT, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

27 de abril de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101550 Nr: 2616-19.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARIA DE ANDRADE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

27 de abril de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101634 Nr: 2666-45.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCILENE DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

27 de abril de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124365 Nr: 3430-60.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERVAL PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

27 de abril de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000869-80.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA OAB - PR63036 

(ADVOGADO(A))

ANDRE EDUARDO BRAVO OAB - PR0061516A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO SALES DOS SANTOS (REU)

ONEDA EVA DA SILVA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000869-80.2018.8.11.0050. AUTOR(A): PNEULINK IMPORTACAO E 

COMERCIO DE PNEUS - EIRELI REU: RONALDO SALES DOS SANTOS, 

ONEDA EVA DA SILVA SANTOS Vistos, etc. 1. Retifique-se o polo 

passivo da demanda fazendo constar o Espólio e sua representante, a 

qual deverá ser citada para, querendo, contestar a presente ação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado, sob pena de 

confissão e revelia. Deixo de designar, neste momento a audiência de 

conciliação vez que estamos vivenciando o período de Pandemia 

COVID19, de modo que as atividades do Poder Judiciário estão sendo 

desenvolvidas em regime de teletrabalho. 2. Certifique-se o decurso de 

prazo para contestação. 3. Em seguida, intime-se o autor para requerer o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. 4. Oportunamente, 

INDEFIRO o pedido de imposição de restrição judicial via Renajud e quebra 

de sigilo fiscal via Infojud considerando a existência de inventário em 

trâmite, conforme informado pela representante do espólio. Ademais, o 

autor não demonstrou o estado de insolvência da parte requerida, não 

sendo possível a imposição de medidas cautelares de restrição 

patrimonial. 5. Intime-se. Cumpra-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Cumpra-se. CAMPO NOVO DO PARECIS, 28 de abril de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114502 Nr: 717-78.2020.811.0050

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos, em teletrabalho (Portaria-Conjunta n.249/281/2020)

Trata-se de auto de prisão em flagrante de em desfavor de PEDRO DA 

SILVA PAULINO, o qual teria, em tese, cometido os crimes descritos nos 

artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003.

A Autoridade Policial salienta que o autuado encontra-se recolhido na 

Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis/MT.

É o relato do essencial.

 Fundamento e Decido.

I – DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

 Tendo em vista o que dispõe a Portaria-Conjunta n. 247, 249 e 281 do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual institui o regime obrigatório de 

teletrabalho, em decorrência do avanço dos casos de contaminação pelo 

Novo Coronavírus (COVID-19), bem como o que dispõe o art. 2º, § 4º, da 

Portaria Conjunta 249 e 281 do TJMT, o qual afirma que durante o período 

de 20.03 a 30.4.2020, não serão realizadas as audiências de qualquer 

natureza, sessões do Tribunal do Júri, deixo de determinar a realização de 
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audiência de custódia.

 II – DA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO

Não há vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do 

presente auto de prisão em flagrante e estando em conformidade com as 

disposições do artigo 302 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO-O, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

 Considerando que não foram constatados vícios formais ou materiais 

aptos a ensejar a nulidade do presente auto de prisão em flagrante, com a 

devida homologação em tempo e modo devidos, cumpre apreciar e 

fundamentadamente decidir acerca da conversão da prisão em flagrante 

em preventiva, se presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e 

se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares 

diversas da prisão ou, ainda, conceder liberdade provisória, com ou sem 

fiança.

Com efeito, o flagranteado foi preso praticando, em tese, os delitos 

tipificados no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003.

Analisando detidamente os passo à análise acerca da necessidade da 

decretação da prisão preventiva.

Isso porque, para a decretação da prisão preventiva – odiosa 

restringenda – o juiz deve fundamentar sua decisão: a) na situação fática 

justificadora da medida; b) na sua base jurídica; e c) a sua imperiosa 

necessidade .

III – DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

 Dispõe o art. 312, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela 

Lei n. 13.694/19, que:

 Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado 

pelo estado de liberdade do imputado. § 1º A prisão preventiva também 

poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das 

obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 

4º). § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e 

fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos 

ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Portanto, ao magistrado cabe tomar a decisão, analisando e valorando o 

caso concreto. Assim, necessária a conjugação de dois elementos para a 

constrição da liberdade do cidadão acima qualificado: o periculum libertatis 

e o fumus comissi delicti.

No caso vertente, reputo presentes os pressupostos da prisão preventiva 

(fumus comissi delicti), pois evidenciados indícios suficientes de autoria do 

fato pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório 

policial e termos de depoimentos prestados em sede inquisitorial, bem 

como pela oitiva dos policiais condutores, laudo preliminar de constatação 

em entorpecentes, auto de apresentação e apreensão contendo diversos 

objetos em posse do autuado, conforme descritos às fls. retro, dentre eles 

a quantia em dinheiro de R$ 1.104,00 (um mil cento e quatro reais); 530 

(quinhentos e trinta) gramas de substancia análoga a cocaína, 01 (um) 

revolver Taurus, calibre 38; 05 (cinco) unidades de munições de calibre 

38mm, aproximadamente 100 (cem) gramas de substancia análoga a 

cocaína em 05 (cinco) pinos e 05 (cinco embalagens plásticas, ambas 

contendo em torno de 10 (dez) g em cada invólucro; 01 (uma) faca de 

marca Lua Tek; 01 (um aparelho celular marca Samsung, cor preta; 01 

(um) notebook, marca Positivo, 01 (uma) corrente de ouro 01 (um) relógio 

de pulso de cor preta, marca Diesel; 01 (um) molho de chaves, sendo uma 

de automóvel e outra de motoneta.

Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar 

(periculum libertatis), mormente porque, caso permaneça solta, a autuada 

poderá violar a ordem pública, porquanto é agente contumaz na prática de 

condutas criminosas, sendo certo que outras medidas cautelares não 

serão suficientes para a tranquilidade social, revelando-se necessária 

resposta imediata do Poder Judiciário frente a ações dessa natureza.

Isto se diz, visto que em consulta ao Sistema de Acompanhamento 

Processual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nota-se que o autuado 

PEDRO DA SILVA PAULINO ostenta contra si outros procedimentos 

criminais pela prática de fatos delituosos diversos na comarca, apurados 

na ação penal (Código n. 61621) por associação para produção e tráfico 

de drogas; Ação Penal (Código n. 79894) ambos em tramite na 2 vara de 

Campo Novo do Parecis; Inquérito Policial de (Código n. 111189) e ação 

Penal (Código n. 110591) por crimes posse ilegal de arma demonstrando 

assim que ele não se sucumbe à aplicação da lei penal, reiterando em 

conduta criminosa que tanta insegurança gera entre os munícipes e que 

exige atuação imediata do Poder Judiciário.

 Com efeito, a reiteração delitiva por si só é fundamento suficiente para a 

decretação da prisão cautelar. Nesse sentido:

Ementa: Habeas Corpus Originário. Crime de Descaminho. Reiteração 

delitiva. Princípio da Insignificância Penal. Impossibilidade. Ordem 

denegada, cassada a liminar. 1. A reiteração delitiva, comprovada pela 

certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a aplicação 

do princípio da insignificância. Precedentes. 2. Habeas corpus indeferido, 

cassada a liminar deferida. (STF - HC: 100691 RS, Relator: Min. ROBERTO 

BARROSO, Data de Julgamento: 09/04/2014, Primeira Turma, Data de 

Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 23-05-2014 PUBLIC 

26-05-2014)

Com efeito, a comercialização de substâncias entorpecentes acaba por 

alcançar um número indeterminado de pessoas, resultando em sérias 

conseqüências sociais e de saúde pública, como o aumento da 

criminalidade (furtos, roubos e homicídios) e doenças decorrentes do uso 

das drogas, o que recomenda uma resposta firme e eficaz do Judiciário 

para conter o avanço desse tipo de atividade que está se tornando cada 

dia mais frequente nesta cidade e região.

A grande preocupação da comunidade local com a prática reiterada de 

ações delituosas como o crime de tráfico de drogas é sentida no convívio 

diário com as pessoas da sociedade, o que evidentemente atenta contra a 

ordem pública.

Também sentimos a preocupação e o temor da sociedade civil organizada 

e da população local no sentido de que providências não sejam tomadas 

para conter a onda de criminalidade que assola o município e região.

Ao referir-se a legislação processual penal em assegurar a ordem pública, 

nada mais quer dizer do que impedir que criminosos pratiquem novos 

delitos, bem como acautelar o meio social e a própria credibilidade da 

Justiça, face à reprovabilidade da conduta criminosa e à sua repercussão 

na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática 

reiterada desses delitos.

Não se pode, outrossim, olvidar que o sentimento de impunidade gera o 

descrédito das instituições constituídas e encoraja ainda mais aqueles que 

não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma 

resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e 

região.

Nesse prisma, veja-se o posicionamento do e. Superior Tribunal de 

Justiça, verbis:

 “No sentido de que a garantia da ordem pública abrange também a 

promoção daquelas providências de resguardo à integridade das 

instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da 

população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de 

delinquência” (STJ – 5ª Turma – RHC nº 26.308/DF, Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho, j. 08.09.2009, DJe 19.10.2009

Nesse mesmo pensamento, veja-se a lição do festejado RENATO 

BRASILEIRO DE LIMA, verbis:

“(...) demonstrada a gravidade em concreto do delito, seja pelo modo de 

agir, seja pela condição subjetiva do agente, afigura-se possível a 

decretação da prisão preventiva, já que demonstrada sua periculosidade, 

pondo em risco a ordem pública.”

 Logo, entende este Juízo que qualquer outra medida restritiva imposta 

será inócua, pois certo se mostra que o autuado PEDRO DA SILVA 

PAULINO não pretende se submeter-se ao rigor da lei, seguindo em 

condutas ilícitas, sendo, portanto, a decretação da prisão preventiva, 

medida de rigor.

Nesse sentido, a segregação cautelar do autuado PEDRO DA SILVA 

PAULINO se mostra necessária para evitar a reiteração delituosa, assim 

como promover o acautelamento social, além de ser medida apta a 

estancar a intranquilidade efetivamente causada na sociedade local com a 

prática reiterada de delitos pelo autuado.

Tudo a demonstrar com exaustão que há provas robustas de que sua 

liberdade viola a tranquilidade do meio social e que ele representa grave 

ameaça à ordem pública e risco à instrução criminal, justificando, pois, sua 

segregação.

Portanto, ineficazes as medidas judiciais anteriormente decretadas, não 

pode o Poder Judiciário permitir que o acusado encontre respaldo do 

Estado ao atentar contra bem jurídico tutelado em favor da sociedade, 

sendo necessária a segregação cautelar como única ferramenta de 

atuação jurisdicional aplicável ao caso, justificada, portanto, a imperiosa 

necessidade da medida.

 Por ora, demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade 
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do fato, bem como a necessidade imperiosa da segregação cautelar, este 

Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de PEDRO DA SILVA PAULINO, 

qualificado no auto, em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, 

II, c/c 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e 

conveniência da instrução criminal, nos moldes previstos pela alteração 

imposta na Lei 12.403/2011.

 1. SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO, 

encaminhando-o para o devido cumprimento. ALIMENTE-SE o Banco 

Nacional de Mandados de Prisão – BNMP 2.0.

CIÊNCIA ao MPE e à DPE ou Advogado constituído via DJE.

OFICIE-SE a Autoridade Policial, para que se atente quanto à Portaria de 

Escala de Plantão Judicial, devidamente informada às autoridades, afim de 

novos equívocos conforme esclarecidos na certidão acostada aos autos. 

Devendo a Autoridade Policial encaminhar os procedimentos de urgência 

ao respectivo plantonista.

AGUARDE-SE o Inquérito Policial e, após, TRASLADE-SE as peças 

essenciais para aqueles autos, arquivando-se estes com as baixas e 

anotações de estilo.

Serve a presente decisão como mandado e ofícios

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 104757 Nr: 4152-31.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDR, JDNR, ADSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, MARIA 

ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT

 Dispositivo:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na persecução acusatória nos termos do art. 413 do CPP, 

PRONUNCIO JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES, já qualificado, 

pelos crimes previstos no artigo 157, caput, do Código Penal (fato 1), no 

artigo 121, § 2°, inciso I c/c artigos 14, inciso II, e 29 do Código Penal (fato 

3), artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c artigos 14, inciso II e 29 do Código 

Penal (fato 4), ambos cometidos na forma do artigo 69, todos do Código 

Penal; e FELIPE MARQUES DA ROCHA, já qualificado, pelo crime previsto 

no artigo 121, § 2°, inciso I, c/c artigos 14, inciso II, e 29, do Código Penal 

(fato 3), artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c artigos 14, inciso II e 29 do 

Código Penal (fato 4), ambos cometidos na forma do artigo 69 todos do 

Código Penal e ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO, já qualificado, pelo 

crime previsto no artigo 348 do Código Penal, a fim de que sejam 

submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta 

Comarca.

Compulsando os autos verifico que o acusado FELIPE MARQUES DA 

ROCHA ENCONTRA-SE COM SUA PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA 

DESDE A DATA DE 03/03/2020 (fls. 470/473), portanto deixo de analisar o 

pedido da defesa de revogação (fls.474/478) diante da perda de objeto.

É de se observar que o acusado Alexsandro da Silva Laurindo 

permaneceu solto durante toda a instrução.

 Como o acusado ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO ENCONTRA-SE 

RESPONDENDO A ACUSAÇÃO EM LIBERDADE e, neste momento, inexiste 

causa justificante de seu acautelamento provisório é de se manter status 

libertatis. Aguardará o julgamento em liberdade.

Quanto à segregação cautelar do acusado JUSSERAND DO NASCIMENTO 

RODRIGUES, DEIXO DE CONCEDER AO RÉU O DIREITO DE AGUARDAR O 

JULGAMENTO EM LIBERDADE, uma vez que subsistem os requisitos para 

a custódia preventiva (fls.77/78), sem que tivesse aportado aos autos 

qualquer fato novo que modificasse as razões articuladas por ocasião da 

segregação cautelar. Desta forma, agora, com a presente decisão de 

pronúncia, mantenho a prisão preventiva do pronunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 112086 Nr: 3627-15.2019.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURY DA CONCEIÇÃO SOUZA, PEDRO 

WILLIAN DE SOUZA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 15. Pelo exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado 

PEDRO WILLIAN DE SOUZA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, qualificado nos 

autos, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do 

processo, vinculado, ainda ao cumprimento das seguintes medidas 

cautelares:

a) Compromisso de comparecer perante a autoridade, todas as vezes que 

for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o 

julgamento e de não mudar de residência, sem prévia permissão deste 

juízo ou se ausentar por mais de 08 (oito) dias de sua residência, sem 

comunicar este juízo.

b) Apresentar comprovante de endereço nos autos, no prazo de 20 

(vinte) dias, a fim de permitir sua localização para todos os fins;

c) Proibição de frequentarem bares, boates, prostíbulos etc;

d) Recolher-se diariamente à sua residência às 19:00 horas até às 05:00 

horas do dia seguinte, permanecendo por tempo integral em sua casa nos 

sábados, domingos e feriados;

 16. EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA (alimentando-se o BNMP 2.0) 

em favor do acusado, salvo se por outro motivo estiver preso o que 

deverá ser verificado pela autoridade carcerária no momento do 

cumprimento da decisão.

17. CONSIGNE-SE no mandado e deverá o(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça advertir ao réu que o descumprimento das medidas acima fixadas 

acarretará a revogação do benefício e consequente DECRETAÇÃO DE 

SUA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 312, Parágrafo Único e 

art. 313, inciso III, ambos do CPP.

18. DETERMINO a juntada aos autos do laudo definitivo de constatação de 

substância entorpecente.

 19. CERTIFIQUE-SE a secretaria acerca do cumprimento das cartas 

precatórias expedidas para oitiva das testemunhas.

20. Considerando a publicação da recomendação n. 62, de 17 de março 

de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, DÊ-SE VISTA dos autos ao 

Ministério Publico para se manifestar e requerer o que entender de direito, 

acerca da segregação do acusado YURY DA CONCEIÇÃO SOUZA.

21. Ciência ao MP e à Defesa.

 22. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000236-35.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ORTOLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA MARQUES VAN DER SAND OAB - MT21262/O-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO GILMAR VAN DER SAND OAB - MT4207-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000236-35.2019.8.11.0050. REQUERENTE: EDITE ORTOLAN Vistos, etc. 

1. Trata-se de pedido de alvará judicial para levantamento de valores 

deixados pelo de cujus Adir Luiz Ortolan, proposto por EDITE ORTOLAN na 

qualidade de esposa do falecido. 2. Aduz que o de cujus deixou 

investimentos junto ao Banco Bradesco. 3. Deixou herdeiros maiores e 

capazes, vindo a partilhar os bens de forma extrajudicial. 4. Os herdeiros 

apresentaram renúncia aos valores ora pleiteados. 5. Requer a expedição 

de alvará para levantamento dos valores. 6. É o relatório. 7. Decido. 8. A 

matéria em apreço encontra tratamento na Lei nº. 6.858/80, que dispõe 

sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, e que, em seu artigo 1º 

estabelece, in verbis: “Art. 1º Os valores devidos pelos empregadores 

aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 
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falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento”. 9. E prossegue o artigo 

2º da mesma lei: “Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional”. 10. Incontroverso nos autos a morte Adir Luiz Ortolan. 11. Por 

outro lado, restou comprovado que a requerente figura na linha de 

sucessão hereditária do de cujus, na qualidade esposa, conforme se 

infere do artigo 1.829, inciso I, do Código Civil. 12. Verifica-se ainda que os 

herdeiros renunciaram expressamente à sua quota no valor ora pleiteado. 

13. Ante o exposto, com base na Lei nº. 6.858/80 e, nos termos do 

art.487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o 

fim de determinar a expedição de alvará em favor de EDITE ORTOLAN, 

autorizando o levantamento dos valores indicados na petição inicial de 

titularidade do de cujus Adir Luiz Ortolan. 14. Expeçam-se o alvará para 

levantamento dos valores em favor da requerente, devendo ser instruído 

com a cópia da presente sentença. 15. Custas pelo exequente. 16. P.I.C. 

17. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 29 de abril de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001411-64.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GUARACY PINTO CALAZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PIAZZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON DO PRADO GUNTHEN OAB - MT0003976A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1 0 0 1 4 1 1 - 6 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 5 0  C E R T I D Ã O  C o n s i d e r a n d o  a 

PORTARIA-CONJUNTA N. 305, DE 28 DE ABRIL DE 2020, Prorrogar para o 

dia 15 de maio de 2020, o prazo de fechamento das portas do Palácio da 

Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial, e do regime obrigatório de 

teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, a audiência será reagendada para data futura. 

Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 29 de Abril de 2020. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-05.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MORI & PERUZZO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA OAB - MT23340/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISCLOSURE PUBLICACOES EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1000572-05.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:MORI & 

PERUZZO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANE 

APARECIDA BIAVA DE PAIVA, ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA POLO 

PASSIVO: DISCLOSURE PUBLICACOES EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo 

Novo Data: 16/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO 

SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 

29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-82.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MAYANE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000358-82.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MAYANE DE SOUSA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Reclamação proposta por 

MAYANE DE SOUSA SILVA em face de VIVO S.A.,ambos qualificados 

nos autos em epígrafe. No decorrer da execução de sentença a parte 

Promovida acostou aos autos comprovante de pagamento no valor de R$ 

4.858,20 (QUATRO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE 

CENTAVOS). Ato contínuo a parte Promovente aduz que os valores 

depositados em juízo não correspondem ao valor integral do débito, 

pugnando pela intimação da parte Promovida para manifestar-se quanto ao 

saldo remanescente. Posto isto, determino a EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 31520789, desde que 

conste no processo instrumento procuratório com poderes para "receber, 

dar quitação" . Determino ainda a intimação da parte Promovida para 

manifestar-se no prazo legal de 05(cinco) dias, no tocante aos termos da 

petição acostada no ID.: 31520789. Após concluso os autos para 

deliberações. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-35.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLICIA LARISSA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001551-35.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CLICIA LARISSA DA SILVA 

FIGUEIREDO REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., SERASA S/A. 

Vistos. Trata-se de Reclamação proposta por CLICIA LARISSA DA SILVA 

FIGUEIREDO em face de CASA BAHIA COMERCIAL LTDA e SERASA 

S/A.,ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer da execução 

de sentença a parte Promovida CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA acostou 

aos autos o comprovante de pagamento no valor de R$ 2.260,00 (dois mil 

duzentos e sessenta reais). Ato contínuo a parte Promovente concordou 

com o montante depositado pela Promovida CASAS BAHIA COMERCIAL 

LTDA, pugnando pelo levantamento dos valores. Posto isto, determino a 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 

31519427, desde que conste no processo instrumento procuratório com 

poderes para "receber, dar quitação" . Após encaminhe-se os presentes 

autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, para a 

soberana apreciação do recurso interposto pela Promovida SERASA S/A, 

conforme determinado no Id.: 30445114. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 385 de 841



Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002604-17.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN NILTON MELO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002604-17.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - 

ME EXECUTADO: ALAN NILTON MELO DA SILVA Vistos. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO constante do ID. nº (31043536) 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Campo Novo dos Parecis-MT, 28 de abril de 2020. CLÁUDIA ANFFE NUNES 

DA CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-80.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVALDO PEREIRA XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000276-80.2020.8.11.0050. REQUERENTE: ERISVALDO PEREIRA XAVIER 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT, BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO constante do ID. nº 

(31043536) mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Campo Novo dos Parecis-MT, 29 de abril de 2020. CLÁUDIA ANFFE 

NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-56.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNERSON JOSE MACHADO GONCALVES RUMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000103-56.2020.8.11.0050. REQUERENTE: WAGNERSON JOSE 

MACHADO GONCALVES RUMIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Intimada a parte requerente para manifestar nos 

autos para Emendar a Peça Inicial com a juntada de comprovante de 

endereço em nome próprio no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

Certidão (ID Nº 28729104), quedou-se inerte não atendendo o chamado 

judicial conforme Certidão (ID Nº 30399762). Isto posto, opino pelo 

indeferimento da inicial e extinção do presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c.c. artigo 485, I, do 

CPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo 

P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Campo Novo dos Parecis-MT, 29 de abril de 2020. CLÁUDIA ANFFE 

NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000942-52.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000942-52.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, 

dispensa-se o relatório. Decido. HELOIZIO OLIVEIRA SILVA ajuizou a ação 

de título executivo fundado em honorários advocatícios como defensor 

dativo, sendo credor da importância de R$10.577,06 (dez mil quinhentos e 

setenta e sete reais), conforme certidões anexas expedidas pelas 

secretarias da Primeira e Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do 

Parecis – Mato Grosso referente aos autos dos processo sob os códigos: 

Primeira Vara Campo Novo do Parecis/MT – 101-84.2012.811.0050 

Primeira Vara Campo Novo do Parecis/MT – 2941-96.2014.811.0050 

Segunda Vara Campo Novo do Parecis/MT – 2494-79.2012.811.0050 

Tendo sido arbitrado pelo Magistrado a título de honorários advocatícios a 

serem pagos pelo Executado, face a impossibilidade da Defensoria Pública 
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em atuar nos feitos, fazendo-se necessária a nomeação do Exequente 

para evitar nulidades processuais. Assim, o Exequente é credor do 

Executado no valor 12 URH (unidade Referencial de honorários), 

perfazendo um total de R$ 11.746,55 (onze mil, setecentos e quarenta e 

seis reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Cálculo atualizado 

apresentado pela Contadoria do Departamento Auxiliar da Presidência 

conforme (ID Nº 30117519). A Pretensão do Exequente encontra respaldo 

jurídico no artigo 22, parágrafo 1º, da Lei 8.906/04.07.1994 (Estatuto da 

Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), que dispõe: [...] Art. 

22. A prestação de serviços profissionais assegura aos inscritos na OAB 

o direito aos honorários convencionados, fixados por arbitramento judicial 

e aos de sucumbência. Parágrafo 1º - O advogado, quando indicado para 

patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade 

de Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos 

honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. [...] De acordo com o Enunciado 

3º, do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “a execução 

de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública 

segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se a 

oposição de embargos nos próprios autos.” (Aprovado XIII Encontro – 

Cuiabá e Alterado XIV Encontro Cuiabá/ DJ nº 9572, de 09/07/2015) A 

parte executada não opôs Embargos à Execução. Passa-se ao 

julgamento. Registra-se, de início, que “a decisão judicial que arbitra 

honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título 

executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da 

Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do 

Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a 

formação do título”. Precedentes:STJ, AgRg no REsp 1537336 / MG, 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg no 

REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

DJe 14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 

20/10/2014. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

11.746,55 (onze mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e 

cinco centavos), referente a honorários advocatícios como defensor 

dativo. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada 

em julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos. Homologo, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Campo Novo dos Parecis-MT, 29 de abril de 2020. CLÁUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001521-97.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001521-97.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: JOAO CARLOS GEHRING 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. HELOIZIO OLIVEIRA SILVA ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários advocatícios como 

defensor dativo, sendo credor da importância de R$1.760,10 (um mil 

setecentos e sessenta reais e dez centavos), conforme certidões em 

anexo expedida pelas secretarias da Primeira e Segunda Vara da 

Comarca de Campo Novo do Parecis – Mato Grosso referente aos autos 

dos processo sob os códigos: - Segunda Vara Campo Novo do 

Parecis/MT – 4074-42.2015.811.0050 - Segunda Vara Campo Novo do 

Parecis/MT – 3892-56.2015.811.0050 Tendo sido arbitrado pelo Magistrado 

a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Executado, face a 

impossibilidade da Defensoria Pública em atuar nos feitos, fazendo-se 

necessário a nomeação do Exequente para evitar nulidades processuais. 

Assim, o Exequente é credor do Executado no valor 2 URH (unidade 

Referencial de honorários), perfazendo um total de R$ 1.954,71 (um mil, 

novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), 

conforme Cálculo atualizado apresentado pela Contadoria do 

Departamento Auxiliar da Presidência conforme (ID Nº 30115340). A 

Pretensão do Exequente encontra respaldo jurídico no artigo 22, parágrafo 

1º, da Lei 8.906/04.07.1994 (Estatuto da Advocacia e Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB), que dispõe: [...] Art. 22. A prestação de 

serviços profissionais assegura aos inscritos na OAB o direito aos 

honorários convencionados, fixados por arbitramento judicial e aos de 

sucumbência. Parágrafo 1º - O advogado, quando indicado para 

patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade 

de Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos 

honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. [...] De acordo com o Enunciado 

3º, do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “a execução 

de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública 

segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se a 

oposição de embargos nos próprios autos.” (Aprovado XIII Encontro – 

Cuiabá e Alterado XIV Encontro Cuiabá/ DJ nº 9572, de 09/07/2015) A 

parte executada não opôs Embargos à Execução. Passa-se ao 

julgamento. Registra-se, de início, que “a decisão judicial que arbitra 

honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título 

executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da 

Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do 

Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a 

formação do título”. Precedentes:STJ, AgRg no REsp 1537336 / MG, 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg no 

REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

DJe 14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 

20/10/2014. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

1.954,71 (um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um 

centavos), referente a honorários advocatícios como defensor dativo. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos. Homologo, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Campo Novo dos Parecis-MT, 29 de abril de 2020. CLÁUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000441-98.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ACASSIO GOUVEIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000441-98.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: ACASSIO GOUVEIA DA SILVA 

EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Vistos. 

Trata-se de Reclamação proposta por ACASSIO GOUVEIA DA SILVA em 

face de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A., ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 

Promovida informou o integral cumprimento da obrigação. Isto posto, 

JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 

31617549, desde que conste no processo instrumento procuratório com 

poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 
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HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-66.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA HUNGARO TONIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DO PRADO GUNTHEN OAB - MT0003976A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000275-66.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ALINE APARECIDA HUNGARO 

TONIN REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Reclamação proposta 

por ALINE APARECIDA HUNGARO TONIN em face de VIVO S.A, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 

Promovida informou o integral cumprimento da obrigação. Isto posto, 

JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 

31617150, desde que conste no processo instrumento procuratório com 

poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001750-23.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RANGEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001750-23.2019.8.11.0050. REQUERENTE: JULIO CESAR RANGEL 

REQUERIDO: FABIANO BORGES DE OLIVEIRA Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Pois bem. A 

presente ação funda-se no fato do Promovente ter efetuado junto ao 

Promovido, no mês de março de 2019, a compra do veículo VECTRA, ANO 

2009/2010, COR PRATA, PLACA BEX 0417. Alega o Promovente que no 

mês de abril do ano de 2019, ao realizar uma viagem com destino a cidade 

de Cuiabá, o veículo travou, e após vários transtornos, conseguiu chegar 

ao destino. O Promovente alega ainda que após passar pela avaliação do 

mecânico, foi constatado que o carro apresentava problema no câmbio 

automático, tendo desembolsado R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos 

reais) no conserto, conforme nota fiscal constante no Id.: 23446134 

(pg.7). Ao final afirma que recebeu do Promovido o valor de R$ 1.500,00 

(hum mil e quinhentos reais), pugnando pelo ressarcimento do valor de R$ 

3.300,00 (três mil e trezentos reais). Em sede de contestação o Promovido 

aduz que já ressarciu ao Promovente o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais), não tendo condições de arcar com o restante do valor 

que perfaz a quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), pugna 

pela improcedência do pedido. Sabe-se que nos termos do art. 373, I, do 

CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de 

seu direito, ou seja, de provar in casu, que a causa da falha ou 

irregularidade surgida no veículo fora em virtude de vício oculto anterior à 

compra, carreando aos autos provas de suas alegações, sob pena de 

improcedência do pedido. É sabido que na compra e venda de veículo 

usado, cabe ao comprador se acautelar procedendo à vistoria do veículo 

usado a ser adquirido, vez que há desgaste natural pelo próprio tempo de 

uso do mesmo. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO USADO. DEFEITO NO 

MOTOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. VÍCIO 

OCULTO. AUSÊNCIA DE VISTORIA DO COMPRADOR. NÃO 

COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO VENDEDOR. DESGASTE NATURALDO 

AUTOMÓVEL. DEVER DE REPARAR AFASTADO. 1) Inexistindo relação de 

consumo, não é possível a aplicação das regras do Código de Defesa do 

Consumidor. 2) A parte que se dispõe a comprar um veículo com mais de 6 

(seis) anos de uso e quase 300.000km (trezentos mil quilômetros) 

rodados, deve, por cautela e prudência, certificar-se acerca de suas 

condições mecânicas, pois assume os riscos inerentes ao seu desgaste 

natural. 3) Se o autor não vistoriou o veículo antes da celebração do 

negócio jurídico, não há que se falar em ressarcimento dos valores gastos 

com o conserto dos defeitos decorrentes do uso, pois estes não 

configuram vício oculto, nem tampouco representam uma surpresa ao 

proprietário. (Ap. 1.0382.14.011460-6/001, Rel. Marcos Lincoln, DJe 

23/11/2016) A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

“O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum”. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Dito isto, 

a fim de comprovar o aduzido vicio oculto no veículo adquirido pelo 

Promovente, deveria ter produzido provas que os demonstrassem, 

comprovando que tais problemas não advieram da má utilização do bem, 

mas já eram ocultos quando de sua aquisição. Portanto, ao comprador 

desidioso é vedado alegar vício redibitório de veículo usado se não agiu 

com cautela ao inspecionar o veículo antes da compra; o Promovente 

adquiriu veículo usado, com desgaste natural pelo uso, sem comprovação 

de vistoria prévia. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente 

RECLAMAÇÃO, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000952-96.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000952-96.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, 

dispensa-se o relatório. HELOIZIO OLIVEIRA SILVA ajuizou a ação de título 

executivo fundado em honorários advocatícios como defensor dativo, 

sendo credor da importância de R$1.760,10 (um mil setecentos e sessenta 

reais e dez centavos), conforme certidões em anexo expedida pelas 

secretarias da Primeira e Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do 

Parecis – Mato Grosso referente aos autos dos processo sob os códigos: 

- Segunda Vara Campo Novo do Parecis/MT – 4074-42.2015.811.0050 - 

Segunda Vara Campo Novo do Parecis/MT – 3892-56.2015.811.0050 

Tendo sido arbitrado pelo Magistrado a título de honorários advocatícios a 

serem pagos pelo Executado, face a impossibilidade da Defensoria Pública 
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em atuar nos feitos, fazendo-se necessário a nomeação do Exequente 

para evitar nulidades processuais. Assim, o Exequente é credor do 

Executado no valor 2 URH (unidade Referencial de honorários), 

perfazendo um total deR$ 1.954,71 (um mil, novecentos e cinquenta e 

quatro reais e setenta e um centavos), conforme Cálculo atualizado 

apresentado pela Contadoria do Departamento Auxiliar da Presidência 

conforme (ID Nº 30115340). A Pretensão do Exequente encontra respaldo 

jurídico no artigo 22, parágrafo 1º, da Lei 8.906/04.07.1994 (Estatuto da 

Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), que dispõe: [...] Art. 

22. A prestação de serviços profissionais assegura aos inscritos na OAB 

o direito aos honorários convencionados, fixados por arbitramento judicial 

e aos de sucumbência. Parágrafo 1º - O advogado, quando indicado para 

patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade 

de Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos 

honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. [...] De acordo com o Enunciado 

3º, do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “a execução 

de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública 

segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se a 

oposição de embargos nos próprios autos.” (Aprovado XIII Encontro – 

Cuiabá e Alterado XIV Encontro Cuiabá/ DJ nº 9572, de 09/07/2015) A 

parte executada não opôs Embargos à Execução. Passa-se ao 

julgamento. Registra-se, de início, que “a decisão judicial que arbitra 

honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título 

executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da 

Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do 

Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a 

formação do título”. Precedentes:STJ, AgRg no REsp 1537336 / MG, 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg no 

REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

DJe 14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 

20/10/2014. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

1.954,71 (um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um 

centavos), referente a honorários advocatícios como defensor dativo. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, Homologo, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Campo Novo dos Parecis-MT, 29 de abril de 2020. CLÁUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000450-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX OAB - MT0006131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000450-57.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 297.748,00 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: COOPERATIVA DOS 

COTONICULTORES DE CAMPO VERDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX POLO PASSIVO: RODRIGO PEREIRA 

MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: RICARDO MARQUES DE 

ABREU FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da certidão do Oficial de 

Justiça, requerendo o que entender de direito, para o prosseguimento do 

feito. CAMPO VERDE, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000634-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. S. D. S. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT9277-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000634-13.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: CARLOS 

EDUARDO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: EVA APARECIDA 

SANTOS DE SOUZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: 

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto à contestação e documentos apresentados pela(s) parte(s) 

requerida(s), conforme dispõe o art. 350 do Código de Processo Civil. 

CAMPO VERDE, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000903-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MORAES DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000162-41.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSAFA ALVES DA COSTA (REU)

JOSAFA ALVES DA COSTA (REU)

ANDRÉIA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000162-41.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 20.000,00 ESPÉCIE: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE (1707) POLO ATIVO: JOSE FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: JOSAFA ALVES DA COSTA e outros (2) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se, tendo em vista a inércia da parte requerida, 

requerendo o que entender de direito, para o prosseguimento do feito. 

CAMPO VERDE, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001033-71.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO NELSON KIEHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DO CARMO CABRAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001033-71.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 999.845,95 ESPÉCIE: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: CLAUDIO NELSON KIEHL ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RICARDO BATISTA DAMASIO POLO PASSIVO: ROGERIO 

DO CARMO CABRAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em 

"Serviços", "Guias", "Emitir Guia", Diligência", devendo comprovar nos 

autos o pagamento. CAMPO VERDE, 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002038-65.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA XAVIER (AUTOR(A))

WAGNEL XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA XAVIER GUERROS (REU)

DOUGLAS XAVIER GUERROS (REU)

MARCOS VINICIUS XAVIER GUERROS (REU)

MARCOS ALBERTO GUERROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - MT9331-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002038-65.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ 831.845,21 ESPÉCIE: [Defeito, nulidade ou anulação]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: WAGNEL XAVIER 

Endereço: RUA RORAIMA, 201, SÃO LOURENÇO, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 Nome: MARIA JULIA XAVIER Endereço: RUA RORAIMA, 
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201, SÃO LOURENÇO, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MARCOS ALBERTO GUERROS Endereço: RUA ÁVILA, 

58, LOTEAMENTO MADRID, MARINGÁ - PR - CEP: 87053-537 Nome: DIANA 

XAVIER GUERROS Endereço: RUA ÁVILA, 58, LOTEAMENTO MADRID, 

MARINGÁ - PR - CEP: 87053-537 Nome: DOUGLAS XAVIER GUERROS 

Endereço: RUA ÁVILA, 58, LOTEAMENTO MADRID, MARINGÁ - PR - CEP: 

87053-537 Nome: MARCOS VINICIUS XAVIER GUERROS Endereço: RUA 

ÁVILA, 58, LOTEAMENTO MADRID, MARINGÁ - PR - CEP: 87053-537 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS REQUERENTES para que 

compareçam à audiência de conciliação designada para o dia 04/11/19, às 

13:00h, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Campo Verde-MT. CAMPO VERDE, 20 de setembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002634-49.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE AGUIAR OAB - MT24215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002634-49.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 11.244,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez] POLO 

ATIVO: Nome: CLEITON SILVA SANTOS Endereço: Avenida São Crisóvao, 

1040, Recanto dos Pássaros, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA DE AGUIAR POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES DA 

PERÍCIA que designo para o dia 25/06/2020, às 09h40min, em sala própria 

no Fórum desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato com a 

perita, Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, 

dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais. CAMPO VERDE-MT, 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA Gestor de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003661-67.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEOSDETE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003661-67.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 5.011,56 ESPÉCIE: [Restabelecimento] POLO ATIVO: Nome: 

DEOSDETE FERREIRA DA SILVA Endereço: rua do ensino, 02, jupiara, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JULIANO KUTIANSKI POLO PASSIVO: Nome: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Endereço: AV.são joao 

batista, jardim campo verde, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 Nome: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES DA 

PERÍCIA que designo para o dia dia 25/06/2020, às 09h45min, em sala 

própria no Fórum desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato 

com a perita, Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como 

para que, dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais. CAMPO VERDE-MT, 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA Gestor de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 
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devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001266-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI CANDIDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REPRESENTADO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001266-05.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Restabelecimento] POLO ATIVO: Nome: 

SUELI CANDIDO DE OLIVEIRA Endereço: chácara buriti, br 070, zona 

ruaral, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JULIANO KUTIANSKI POLO PASSIVO: Nome: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Endereço: AV.são joao batista, jardim campo verde, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES DA PERÍCIA que designo para o dia 25/06/2020, às 

09h50min, em sala própria no Fórum desta Comarca de Campo Verde-MT, 

conforme contato com a perita, Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 

2311, bem como para que, dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos 

e indiquem seus assistentes técnicos, devendo a parte requerente se 

apresentar para a perícia na data e horário designados portando todos os 

seus exames e documentos pessoais. CAMPO VERDE-MT, 29 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA 

Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002733-19.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ATEVALDO BATISTA DE BESSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLA DENILSE RHEINHEIMER OAB - MT12123/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002733-19.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez 

Acidentária, Auxílio-Doença Previdenciário] POLO ATIVO: Nome: 

ATEVALDO BATISTA DE BESSO Endereço: Rua Tuiuiu, q38 lt 27, quadra 

38 lote 27, Cidade Alta, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARLA DENILSE RHEINHEIMER POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES DA PERÍCIA que designo para o dia dia 25/06/2020, às 09h55min, 

em sala própria no Fórum desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme 

contato com a perita, Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem 

como para que, dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem 

seus assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar 

para a perícia na data e horário designados portando todos os seus 

exames e documentos pessoais. CAMPO VERDE-MT, 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA Gestor 

de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 
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justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98040 Nr: 3422-22.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3422-22.2015.811.0051 - 98040

Execução

Despacho.

Vistos etc.

OFICIE-SE à Juíza da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, solicitando-se 

informações a respeito da inclusão ou não do referido crédito no pedido 

de recuperação judicial nº. 3455-41.2017.811.0051, Id. 12525 e, mais 

importante, para que diga a respeito da natureza dos bens que se busca a 

penhora, evidentemente se essenciais ou não.

RECOMENDA-SE, por fim, que a Serventia do Juízo proceda ao 

cadastramento junto ao Sistema Apolo do Procurador do Executado.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de fevereiro de 2019.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128908 Nr: 5163-29.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neide Monfernatti Felito, Antonio Carlos Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo, RECOMENDA-SE à Serventia do Juízo que proceda ao 

cadatsramento dos Causídicos das Partes.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 27 de 

fevereiro de 2019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 158780 Nr: 564-76.2019.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 564-76.2019.811.0051 - 158780

Monitória

Decisão.

Vistos etc.

Sobre os embargos à monitória, preceitua o art. 702, do CPC/2015, in 

verbis:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá 

opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação 

monitória.

 Assim, da simples leitura da norma supracitada, vê-se que, na ação 

monitória a parte ré da apresenta sua defesa, por meio de embargos, nos 

próprios autos, ou seja, assemelha-se à contestação.

Em outras palavras, não obstante o nome os embargos à monitória, eles 

deverão ser opostos nos mesmos autos, não se confundindo com os 

embargos à execução, os quais são opostos por dependência à 

execução.

Entretanto, no caso dos autos, os embargos à monitória foram opostos em 

autos apartados, de modo que, a meu ver, sua inadmissão em razão de 

um erro processual sanável, constitui ofensa ao principio da 

instrumentalidade, da economia processual, da conservação do ato 

processual e da efetividade, que são resguardados pelo nosso 

ordenamento jurídico.

Desse modo, entendo que o erro processual constatado nesses autos 

pode ser corrigido com o desentranhamento dos embargos à monitória e 

sua juntada nos autos principais.

Isso posto, TRANSLADEM-SE cópias dos embargos monitórios e 

documentos que o instruíram, assim como da presente decisão aos autos 

nº 8393-79.2017.811.0051, Id. 135119.

Após, ARQUIVEM-SE os presentes autos com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002038-65.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA XAVIER (AUTOR(A))

WAGNEL XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA XAVIER GUERROS (REU)

DOUGLAS XAVIER GUERROS (REU)

MARCOS VINICIUS XAVIER GUERROS (REU)

MARCOS ALBERTO GUERROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - MT9331-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002038-65.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ 831.845,21 ESPÉCIE: [Defeito, nulidade ou anulação]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: WAGNEL XAVIER 

Endereço: RUA RORAIMA, 201, SÃO LOURENÇO, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 Nome: MARIA JULIA XAVIER Endereço: RUA RORAIMA, 

201, SÃO LOURENÇO, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO 
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PASSIVO: Nome: MARCOS ALBERTO GUERROS Endereço: RUA ÁVILA, 

58, LOTEAMENTO MADRID, MARINGÁ - PR - CEP: 87053-537 Nome: DIANA 

XAVIER GUERROS Endereço: RUA ÁVILA, 58, LOTEAMENTO MADRID, 

MARINGÁ - PR - CEP: 87053-537 Nome: DOUGLAS XAVIER GUERROS 

Endereço: RUA ÁVILA, 58, LOTEAMENTO MADRID, MARINGÁ - PR - CEP: 

87053-537 Nome: MARCOS VINICIUS XAVIER GUERROS Endereço: RUA 

ÁVILA, 58, LOTEAMENTO MADRID, MARINGÁ - PR - CEP: 87053-537 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS REQUERIDOS a fim de que 

compareçam à audiência designada para o dia 04/11/19, às 13:00h, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do 

Fórum da Comarca de Campo Verde-MT CAMPO VERDE, 20 de setembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21200 Nr: 3508-71.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IIG Capital LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heloisa Gomes Slav - 

OAB:209.504., SLAV SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB:SP/12.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8.455

 INTIMO ÀS PARTES DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 2: "Diante do 

exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo exequente e, 

por conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 775, ambos do novo Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do 

AgInt no REsp 1744492/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de praxe. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde/MT, 28 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de 

Direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133965 Nr: 7825-63.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pellarigo & Pellarigo Ltda, Tania Maria da Cruz 

Pellarigo, Magno Cezar Jorge Pellarigo, Isabela Cruz Pellarigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 INTIMO ÀS PARTES: "Diante do exposto, REJEITO os embargos monitórios 

manejados pela parte ré. Via de consequência, DECLARO, nos termos do 

art. 702, § 8º, do NCPC, CONSTITUÍDO, de pleno direito, o títulos executivo 

judicial no valor R$160.945,12 (cento e sessenta mil novecentos e 

quarenta e cinco reais e doze centavos), já acrescidos dos encargos 

contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do presente 

processo. Após o ajuizamento da ação dá-se a atualização monetária pelo 

INPC, e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. CONDENO, 

ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, em face do grau de zelo do profissional, o lugar de 

prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho 

realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço. (art. 85, 

§2º, do NCPC). CALCULEM-SE as custas e despesas processuais 

pendentes, INTIMANDO-SE a parte requerida para o pagamento, no prazo 

de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito em 

julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da CNGC/MT. 

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE. Considerando que a ação visa ao pagamento 

de quantia em dinheiro, CABERÁ ao requerente buscar a instauração da 

fase de cumprimento de sentença, apresentando desde logo seus 

cálculos de atualização da dívida. AGUARDE-SE a manifestação da parte 

requerente. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde, 24 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143707 Nr: 2087-60.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agricola Roque Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito, Antonio Carlos Felito-ME, 

Comércio de Combustível Ipanema Ltda, Ipanema Diesel Ltda, A K F 

Romero Transportes EPP, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda, Mara 

Rúbia Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anésio Rieth - OAB:25.004, 

Vinicius Emidio Cezar - OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 33: 

"Diante do exposto, considerando que o artigo 10, do NCPC dispõe que o 

magistrado não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual 

as partes não tenham se manifestado, INTIME-SE o requerente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se especificadamente acerca da 

exclusão de ANTÔNIO CARLOS FELITO, pessoa física, do polo ativo da 

recuperação judicial. Em seguida, VOLTEM-ME conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Campo Verde, 17 de abril de 2020. MARIA 

LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143737 Nr: 2103-14.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F Romero Transportes EPP, Comércio de 

Combustível Ipanema Ltda, Ipanema Diesel Ltda, Antonio Carlos Felito-ME, 

Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda, N.M. Felito e Cia Ltda, Antonio 

Carlos Felito, Mara Rúbia Felito, Mara Rubia Felito-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12560, Marcelo Álvaro Campos N. Ribeiro - OAB:15445/O, 

Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 
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Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 20: 

"Diante do exposto, considerando que o artigo 10, do NCPC dispõe que o 

magistrado não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual 

as partes não tenham se manifestado, INTIME-SE o requerente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se especificadamente acerca da 

exclusão de ANTÔNIO CARLOS FELITO, pessoa física, do polo ativo da 

recuperação judicial. Sem prejuízo do exposto, CERTIFIQUE-SE a 

tempestividade da presente impugnação, nos termos da decisão de ref. 06 

(fls. 605). Em seguida, VOLTEM-ME conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Campo Verde, 20 de abril de 2020. MARIA 

LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165553 Nr: 3284-16.2019.811.0051

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fenix Conveniência e Tabacaria-ME, Josiana 

Roberta Cazarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo dos Santos Alves 

Correa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SANTOS DA SILVA - 

OAB:21677/O

 INTIMO a parte requerida, na pessoa de sua procuradora, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente comprovação dos pagamentos das 

parcelas mensais da condenação, conforme deliberações constantes na 

audiência de ref. 34, sob pena de ingresso com o cumprimento de 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72253 Nr: 1242-38.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gisele da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Sales Tertuliano - 

OAB:

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 3: 

"Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 924, inciso II do novo Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o ALVARÁ de levantamento, observando a conta bancária 

indicada pela parte exequente para a consecução de tal mister. ISENTO de 

custas e despesas processuais. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Após o 

trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos, 

procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020. MARIA 

LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-13.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI LUIS CAOVILLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PUZZI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001108-13.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:CLECI LUIS 

CAOVILLA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA APARECIDA 

FRAZAO ZUNTA POLO PASSIVO: JOSE CARLOS PUZZI FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 10:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-65.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA MARIA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001111-65.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:EDILEUZA MARIA 

DA SILVA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2020 Hora: 14:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010291-25.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AS PARTES Impulsiono o feito, a fim de intimar as 

partes para, querendo, no prazo legal, se manifestar quanto ao cálculo 

apresentado, sob pena de concordância tácita. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-50.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE MELO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001112-50.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ROSANA DE 

MELO FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 29 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-35.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE MELO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1001113-35.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ROSANA DE 

MELO FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 29 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-20.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE MELO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001114-20.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ROSANA DE 

MELO FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 29 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003617-48.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA RIBEIRO LIMA MATTANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, indicar endereço atualizado da parte 

requerida, ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-40.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA RAMOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes, na pessoa de seus procuradores, para comparecerem à 

Audiência de Conciliação designada para o dia 07/07/2020, às 10h20min, 

no Fórum da Comarca de Campo Verde/MT, com as advertências de 

costume.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001051-29.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 01/07/2019, 

às 14h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001051-29.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a requerida para manifestar-se em cinco dias sobre a petição do 

autor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001117-72.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO SEBASTIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001117-72.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JOVELINO 

SEBASTIAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2020 Hora: 15:40 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001118-57.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI VITURINA GUAJAJARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001118-57.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:MARLI VITURINA 

GUAJAJARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 29 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-42.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI VITURINA GUAJAJARA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001119-42.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:MARLI VITURINA 

GUAJAJARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 29 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-27.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001120-27.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DIONE PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/07/2020 Hora: 13:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-12.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001121-12.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DIONE PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

14/07/2020 Hora: 13:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001122-94.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001122-94.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DIONE PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/07/2020 Hora: 13:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001123-79.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001123-79.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:LUIS RODRIGUES 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/07/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-64.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001124-64.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JOSE ARNALDO 

ALVES BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/07/2020 Hora: 09:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-49.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NADABE NATIELE MIRANDA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001125-49.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:NADABE 

NATIELE MIRANDA BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/07/2020 Hora: 09:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-34.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NADABE NATIELE MIRANDA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1001126-34.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:NADABE 

NATIELE MIRANDA BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/07/2020 Hora: 14:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-19.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JESIEL CARLOS SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001127-19.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JESIEL CARLOS 

SANTOS CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/07/2020 Hora: 14:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001128-04.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA ANGELA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001128-04.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DELMA ANGELA 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/07/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003008-65.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Diante do cumprimento voluntário da sentença, intimo o autor para 

manifestar-se em cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-75.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA LEITE RABELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON ALVES MAIA 08004020909 (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, indicar o endereço atualizado do polo 

passivo ALYSSON ALVES MAIA, ou requerer o que entender de direito. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-86.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE JESUS CINTRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (REU)

 

PROCESSO n. 1001129-86.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:MANOEL DE 

JESUS CINTRA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/07/2020 Hora: 10:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-71.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE PEDROSO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE PEDROSO FERREIRA OAB - MT27619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001130-71.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JUCILENE 

PEDROSO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUCILENE 

PEDROSO FERREIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/07/2020 Hora: 10:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-56.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA MARIA DA SILVA CAVALCANTE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (REU)

 

PROCESSO n. 1001131-56.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:LIGIA MARIA DA 

SILVA CAVALCANTE POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/07/2020 Hora: 15:20 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010171-79.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO OAB - MT0004628S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

Cálculo anexo.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010357-05.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO OAB - MT0004628S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Cálculo anexo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002512-36.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL ANTUNES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pela parte 

Reclamante ISMAEL ANTUNES DE BARROS. Considerando que sentença 

foi disponibilizada no DJ eletrônico em 23/03/2020, tem-se que o recurso 

interposto, no dia 19.02.2020, é tempestivo. Assim, RECEBO-O apenas no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Já tendo a parte recorrida 

apresentado as respectivas contrarrazões, encaminhem-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de 

abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011066-50.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE LANZARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA CRISTINA SIQUEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

JOAO ALBERTO DE MEO (EXECUTADO)

NETWORK ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LIMITADA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO OAB - MT1679-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8011066-50.2010.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Vieram os autos conclusos. É breve relato. Decido. Em análise 

dos autos, constata-se que a parte CREDORA não informou a localização 

do veículo penhorado nos autos (id. 27613309). O cumprimento de 

sentença teve início em 19.06.2012 e até o momento a parte exequente 

não logrou êxito em receber seu crédito, muito embora este Juízo tenha 

efetuado diversas tentativas, conforme já dito alhures. Como sabido, o 

Juizado Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos 

anos, é justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior 

número de demandas sejam julgadas no menor tempo possível. Ao 

contrário do que pretende a parte exequente, a orientação jurisprudencial 

majoritária é no sentido de que cabe à parte interessada diligenciar em 

entidades, órgãos públicos ou privados, em busca de informações que lhe 

possam ser úteis no processo, para a realização de atos processuais. 

Para que tal incumbência excepcionalmente seja transferida ao Judiciário, 

é preciso que o litigante demonstre cumulativamente, a impossibilidade de 

obter os documentos pretendidos, após o esgotamento das vias 

administrativas a ela disponíveis para o recebimento das informações 

relativas ao devedor e a seus bens, e que, ainda assim, seu esforço foi 

inútil. Nesse sentido já reiterou o Superior Tribunal de Justiça: Não cabe ao 

Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo (STJ, 2ª Turma, REsp n° 306.570/SP, Rel. Min. 

Eliana Calmon; j. 18/10/2001; DJ 18/02/2002, p. 340). Por fim, cumpre 

ressaltar que a hipótese do §4, do art. 53, da Lei 9.099/95, também se 

aplica a titulo judicial: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação 

– XXI Encontro – Vitória/ES). Isto posto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Por consequência, 

procedo a LIBERAÇÃO DO VEÍCULO BLOQUEADO PELO SISTEMA 

RENAJUD. Por sua vez, entendo cabível a emissão da Certidão de Crédito 

em favor da parte CREDORA. Em relação à certidão de existência de 

dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente poderá levar a 

protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também 

será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe. 

Cumpre ressaltar que, segundo o art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os 

emolumentos serão devidos no momento de quitação do débito pelo 

interessado, não sendo exigido o pagamento prévio dos emolumentos e 

demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do 

Provimento n. 86/2019 do CNJ. Assim, SERVE A PRESENTE DECISÃO 

COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da parte CREDORA, em 

conformidade com o Enunciado 76 do FONAJE, senão vejamos: 

“ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, 

esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do 

débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de 

inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena 

de responsabilidade.” Por consequência, de acordo com o artigo 517, §2°, 

do CPC, CERTIFICO que: Nome e qualificação das partes: EUNICE 

LANZARIN - CPF: 553.867.410-04 (EXEQUENTE) NETWORK ASSESSORIA 

E SERVICOS EMPRESARIAIS LIMITADA - EPP - CNPJ: 00.897.160/0003-47 

(EXECUTADO) JOAO ALBERTO DE MEO - CPF: 188.791.368-87 

(EXECUTADO) KARLA CRISTINA SIQUEIRA PEREIRA - CPF: 

0 3 5 . 4 7 5 . 6 8 7 - 7 3  ( E X E C U T A D O  N ú m e r o  d o  p r o c e s s o : 

8011066-50.2010.811.0051 Valor da dívida atualizada: R$ 35.517,48 (trinta 

e cinco mil quinhentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), Data 

do trânsito em julgado da sentença: 04.05.2012. Data do decurso do prazo 

para pagamento voluntário: 19.06.2012. A presente certidão/decisão 

somente terá validade com o SELO DE AUTENTICIDADE aposto pela 

Secretaria do Juizado Especial. Proceda-se, em seguida, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de abril 

de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003345-54.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KELIANA ANDRADE FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON FRANK BERNAL DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1003345-54.2019.8.11.0051 Execução Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Sendo disponíveis os direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo 

firmado pelas Partes (ID 31588224), dando à lide resolução de mérito, na 
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forma do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. DETERMINO, que em 

caso de solicitação de cumprimento de sentença, já com o cálculo 

acompanhando o pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela 

Secretaria para que a Executada seja intimado para o pagamento, no 

prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a conversão do tipo de 

ação no sistema. Sem custas ou honorários. Após, certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003522-18.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON MARCELO RODRIGUES CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003522-18.2019.8.11.0051. REQUERENTE: F F ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA - ME REQUERIDO: JEFERSON MARCELO RODRIGUES CAMPOS 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

A parte autora foi intimada no ID 29640993 para apresentar novo 

endereço, conforme se verifica abaixo: “Impulsiono o feito, a fim de intimar 

a parte autora para, no prazo legal, indicar novo endereço da parte 

requerida, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento”. Todavia, a parte autora se manteve inerte, não se 

manifestando, conforme certidão de ID 31602079. Decido. Assim, houve o 

decurso do prazo estabelecido pelo Juízo, e a parte interessada não 

cumpriu com a diligência e nem praticou o ato que lhe competia, 

acarretando inexoravelmente a extinção do processo, sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por abandono da 

causa. Pelo exposto, decido pela extinção do processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por abandono da 

causa. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003679-88.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE ANDRADE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003679-88.2019.8.11.0051. REQUERENTE: F F ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA - ME REQUERIDO: JULIANA DE ANDRADE FREITAS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte 

autora foi intimada no ID 29876660 para apresentar novo endereço, 

conforme se verifica abaixo: “Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, indicar o endereço atualizado da parte 

requerida, ou requerer o que entender de direito”. Todavia, a parte autora 

se manteve inerte, não se manifestando, conforme certidão de ID 

31605770. Decido. Assim, houve o decurso do prazo estabelecido pelo 

Juízo, e a parte interessada não cumpriu com a diligência e nem praticou o 

ato que lhe competia, acarretando inexoravelmente a extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

CPC, por abandono da causa. Pelo exposto, decido pela extinção do 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

CPC, por abandono da causa. Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003528-25.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA NAYELLE DE SOUZA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003528-25.2019.8.11.0051. REQUERENTE: F F ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA - ME REQUERIDO: JESSICA NAYELLE DE SOUZA VIEIRA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte 

autora foi intimada no ID 29641028 para apresentar novo endereço, 

conforme se verifica abaixo: “Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, indicar novo endereço da parte requerida, ou 

requerer o entender de direito, sob pena de arquivamento”. Todavia, a 

parte autora se manteve inerte, não se manifestando, conforme certidão 

de ID 31602842. Decido. Assim, houve o decurso do prazo estabelecido 

pelo Juízo, e a parte interessada não cumpriu com a diligência e nem 

praticou o ato que lhe competia, acarretando inexoravelmente a extinção 

do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do CPC, por abandono da causa. Pelo exposto, decido pela extinção do 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

CPC, por abandono da causa. Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003496-20.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003496-20.2019.8.11.0051. REQUERENTE: F F ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA - ME REQUERIDO: JANETE FRANCA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte autora foi intimada 

no ID 29639554 para apresentar novo endereço, conforme se verifica 

abaixo: “Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo 

legal, indicar o endereço atualizado da parte requerida, ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento”. Todavia, a parte autora se 

manteve inerte, não se manifestando, conforme certidão de ID 31602044. 

Decido. Assim, houve o decurso do prazo estabelecido pelo Juízo, e a 

parte interessada não cumpriu com a diligência e nem praticou o ato que 

lhe competia, acarretando inexoravelmente a extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por 

abandono da causa. Pelo exposto, decido pela extinção do processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por 

abandono da causa. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 
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(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003497-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE PROFETA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003497-05.2019.8.11.0051. REQUERENTE: F F ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA - ME REQUERIDO: JANETE PROFETA DA SILVA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte 

autora foi intimada no ID 29639569 para apresentar novo endereço, 

conforme se verifica abaixo: “Impulsiono o feito, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, indicar novo endereço da parte requerida, ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento”. Todavia, a 

parte autora se manteve inerte, não se manifestando, conforme certidão 

de ID 31602066. Decido. Assim, houve o decurso do prazo estabelecido 

pelo Juízo, e a parte interessada não cumpriu com a diligência e nem 

praticou o ato que lhe competia, acarretando inexoravelmente a extinção 

do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do CPC, por abandono da causa. Pelo exposto, decido pela extinção do 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

CPC, por abandono da causa. Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003590-65.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHEYNE ERYCA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003590-65.2019.8.11.0051. REQUERENTE: F F ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA - ME REQUERIDO: JHEYNE ERYCA FERREIRA DA SILVA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte 

autora foi intimada no ID 29644399 para apresentar novo endereço, 

conforme se verifica abaixo: “Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, indicar o endereço atualizado da parte 

requerida, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento”. Todavia, a parte autora se manteve inerte, não se 

manifestando, conforme certidão de ID 31602847. Decido. Assim, houve o 

decurso do prazo estabelecido pelo Juízo, e a parte interessada não 

cumpriu com a diligência e nem praticou o ato que lhe competia, 

acarretando inexoravelmente a extinção do processo, sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por abandono da 

causa. Pelo exposto, decido pela extinção do processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por abandono da 

causa. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-28.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA FLORENTINO PERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010360-28.2014.8.11.0051. REQUERENTE: CONCORDIA MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA - EPP REQUERIDO: CRISTINA 

FLORENTINO PERES Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da 

Extinção A presente demanda se encontra em fase de cumprimento de 

sentença, tendo a parte autora sido intimada a se manifestar acerca da 

certidão negativa do Oficial de Justiça no ID 30346272. A parte autora se 

manifestou no ID 31427717, requerendo a realização de buscas de bens 

da executada nos sistemas BACEJUD, INFOJUD e BUSCA DE 

DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA do ano de 2019 e a expedição de 

certidão para fins de protesto em cartório extrajudicial pelo valor indicado 

do na exordial (R$5.230,10). Todavia, conforme certidão de ID 31520149, 

verifica-se que desde o ano de 2017 que a parte autora tenta a satisfação 

do débito, sendo todas as tentativas inexitosas em virtude da não 

informação da empresa autora de um endereço capaz de efetivar o 

cumprimento do mandado de penhora ou de carta precatória, remetendo 

os autos para sentença de extinção do cumprimento de sentença, face a 

inexistência de bens, conforme se verifica abaixo: “Certifico que analisei 

os autos e constatei que pelo menos desde 14 de agosto de 2017 o 

exequente tenta a satisfação do seu crédito. Foi expedido mandado de 

penhora para cumprimento nesta comarca (Id nº 9408788), bem como 

carta precatória a ser cumprida no município de Juscimeira (Id nº 

21333418). A propósito, todas as diligências foram negativas. Entretanto, 

na data de 22 de abril de 2019, a autora requereu a busca de bens da 

executada nos sistemas BACEJUD, INFOJUD e BUSCA DE DECLARAÇÃO 

DE IMPOSTO DE RENDA do ano de 2019. Ora, a demora no cumprimento 

da satisfação do seu crédito se deu à sua incapacidade de oferecer ao 

juízo um endereço capaz de efetivar o mandado e a carta precatória 

outrora expedida. Assim, verifica-se que tal demora não se compatibiliza 

com o princípio da celeridade, norteador da atuação nos Juizados 

Especiais. De toda sorte, enfatizo que os autos tramitam neste Juizado 

Especial desde o ano de 2014 se até a presente data não houve a 

satisfação do crédito. Portanto, faço os autos conclusos para possível 

sentença de extinção”. Portanto, diante do não fornecimento de meios pela 

parte autora para cumprimento de mandado e carta precatória e de 

inexistência de bens para penhora e o pedido de expedição de certidão 

para fins de Protesto, reconheço a inexistência de bens passíveis de 

penhora, bem como a falta de interesse do credor em prosseguir com a 

execução, razão pela qual JULGO EXTINTA o presente Cumprimento de 

Sentença, nos termos do §4º do art. 53 da Lei 9.099/95. Desde já, 

DETERMINO ex officio que a secretaria deste Juízo proceda a emissão da 

Certidão de Crédito em favor do exequente, intimando-o para recebimento, 

em conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: 

ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da 

Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação - XXI Encontro – 

Vitória/ES). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito--

Comarca de Canarana
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1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000246-11.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVA POSSEBOM OAB - 487.530.761-68 (REPRESENTANTE)

WALDEMAR VALDIR SCHULER OAB - 418.051.190-87 (REPRESENTANTE)

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000246-11.2020.8.11.0029. 

REPRESENTANTE: WALDEMAR VALDIR SCHULER, OLIVA POSSEBOM 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Liquidação de Sentença proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A, 

objetivando a liquidação da sentença proferida REsp 1.319.2323/DF É o 

relatório. DECIDO. Considerando que há necessidade de alegar e provar 

fatos novos, quais sejam, a existência da dívida, o valor devido, quem 

deve e a quem deve, a liquidação deve ser pelo procedimento comum, na 

forma do art. 509, II, do Código de Processo Civil. Deve ser deferido o 

pedido de exibição de documentos, pois há início de prova da relação 

jurídica, e por se tratar de liquidação de sentença incide ao mesmo tempo 

o disposto no art. 400, I e II e nos §§ 3º, 4º e 5º do art. 524 do Código de 

Processo Civil, que determinam: Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz 

admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da 

coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição 

nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398; II - a recusa for 

havida por ilegítima. Art. 524 (...) §3º Quando a elaboração do 

demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, 

o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. §4º 

Quando a complementação do demonstrativo depender de dados 

adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do 

exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o 

cumprimento da diligência. §5º Se os dados adicionais a que se refere o § 

4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo 

designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo 

exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Por fim, ante o 

decurso de tempo e a complexidade da causa, atendendo aos fins 

processuais da efetiva prestação jurisdicional e adequando à 

necessidade do conflito, entendo por bem haver dilação de prazo, ao 

menos no início da demanda. Ante o exposto, RECEBO A INICIAL da 

liquidação de sentença e DETERMINO A CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PESSOAL 

do requerido para: a) apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias; 

e b) exibir no prazo de 30(trinta) dias todos os documentos, telas de 

sistema, boletos bancários, comprovantes de pagamento, e-mails, 

contratos, etc referentes ao requerente, DESCRITOS NA INCIAL, sob pena 

de se admitir como verdadeiros os fatos que por meio dos documentos a 

parte autora pretendia provar (existência da dívida, quem deve e a quem 

deve). c) Em seguida, intime-se a parte autora para que comprove a 

regular representação do espólio, bem como prosseguimento da demanda, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Por fim, tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Canarana, 29 de abril de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000227-05.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ WALTER ROOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000227-05.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: LUIZ WALTER ROOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença proposta em 

face de BANCO DO BRASIL S.A, objetivando a liquidação da sentença 

proferida REsp 1.319.2323/DF É o relatório. DECIDO. Considerando que há 

necessidade de alegar e provar fatos novos, quais sejam, a existência da 

dívida, o valor devido, quem deve e a quem deve, a liquidação deve ser 

pelo procedimento comum, na forma do art. 509, II, do Código de Processo 

Civil. Deve ser deferido o pedido de exibição de documentos, pois há início 

de prova da relação jurídica, e por se tratar de liquidação de sentença 

incide ao mesmo tempo o disposto no art. 400, I e II e nos §§ 3º, 4º e 5º do 

art. 524 do Código de Processo Civil, que determinam: Art. 400. Ao decidir 

o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não 

efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398; II - 

a recusa for havida por ilegítima. Art. 524 (...) §3º Quando a elaboração do 

demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, 

o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. §4º 

Quando a complementação do demonstrativo depender de dados 

adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do 

exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o 

cumprimento da diligência. §5º Se os dados adicionais a que se refere o § 

4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo 

designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo 

exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Por fim, ante o 

decurso de tempo e a complexidade da causa, atendendo aos fins 

processuais da efetiva prestação jurisdicional e adequando à 

necessidade do conflito, entendo por bem haver dilação de prazo, ao 

menos no início da demanda. Ante o exposto, RECEBO A INICIAL da 

liquidação de sentença e DETERMINO A CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PESSOAL 

do requerido para: a) apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias; 

e b) exibir no prazo de 30(trinta) dias todos os documentos, telas de 

sistema, boletos bancários, comprovantes de pagamento, e-mails, 

contratos, etc referentes ao requerente, DESCRITOS NA INICIAL, sob pena 

de se admitir como verdadeiros os fatos que por meio dos documentos a 

parte autora pretendia provar (existência da dívida, quem deve e a quem 

deve). c) Em seguida, intime-se a parte autora para prosseguir da 

demanda, no prazo de 30 (trinta) dias. EVENTUAIS COMPLEMENTAÇÕES 

DE CUSTAS AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ante a sua 

indeterminabilidade no presente momento. Por fim, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CANARANA, 29 de 

abril de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000225-35.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR ZATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000225-35.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: ALTAIR ZATTI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença proposta em face de 

BANCO DO BRASIL S.A, objetivando a liquidação da sentença proferida 

REsp 1.319.2323/DF É o relatório. DECIDO. Considerando que há 

necessidade de alegar e provar fatos novos, quais sejam, a existência da 

dívida, o valor devido, quem deve e a quem deve, a liquidação deve ser 

pelo procedimento comum, na forma do art. 509, II, do Código de Processo 

Civil. Deve ser deferido o pedido de exibição de documentos, pois há início 

de prova da relação jurídica, e por se tratar de liquidação de sentença 

incide ao mesmo tempo o disposto no art. 400, I e II e nos §§ 3º, 4º e 5º do 

art. 524 do Código de Processo Civil, que determinam: Art. 400. Ao decidir 

o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não 

efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398; II - 

a recusa for havida por ilegítima. Art. 524 (...) §3º Quando a elaboração do 

demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, 

o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. §4º 

Quando a complementação do demonstrativo depender de dados 

adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do 
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exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o 

cumprimento da diligência. §5º Se os dados adicionais a que se refere o § 

4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo 

designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo 

exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Por fim, ante o 

decurso de tempo e a complexidade da causa, atendendo aos fins 

processuais da efetiva prestação jurisdicional e adequando à 

necessidade do conflito, entendo por bem haver dilação de prazo, ao 

menos no início da demanda. Ante o exposto, RECEBO A INICIAL da 

liquidação de sentença e DETERMINO A CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PESSOAL 

do requerido para: a) apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias; 

e b) exibir no prazo de 30(trinta) dias todos os documentos, telas de 

sistema, boletos bancários, comprovantes de pagamento, e-mails, 

contratos, etc referentes ao requerente, DESCRITOS NA INICIAL, sob pena 

de se admitir como verdadeiros os fatos que por meio dos documentos a 

parte autora pretendia provar (existência da dívida, quem deve e a quem 

deve). c) Em seguida, intime-se a parte autora para prosseguir da 

demanda, no prazo de 30 (trinta) dias. EVENTUAIS COMPLEMENTAÇÕES 

DE CUSTAS AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ante a sua 

indeterminabilidade no presente momento. Por fim, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Canarana, 29 de abril 

de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000043-49.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO (EMBARGANTE)

EDER LASTA (EMBARGANTE)

VOLMIR LASTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONATO SANTOS DE SOUZA OAB - PR63313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PROCESSO Nº 

1008578-54.2020.8.11.0000 D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A Trata-se 

de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por 

EDER LASTA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, nos Embargos à Execução 

n.º 1008578-54.2020.8.11.0000, opostos em desfavor de MS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., indeferiu o 

pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante. O agravante alega, em 

síntese, que faz jus à concessão da gratuidade judiciária, uma vez o 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, ocasionará 

prejuízo ao sustento da família. Salienta que está passando por dificuldade 

financeira. Alega que estão preenchidos os requisitos para deferimento do 

efeito suspensivo, porquanto, não conseguirá efetuar o pagamento das 

custas o que ocasionará no cancelamento da distribuição, evidenciando, 

por conseguinte o perigo da demora. Por fim, pugna pela suspensão da 

decisão objurgada e, no mérito, pelo provimento do recurso, para revogar 

a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau e deferir a 

assistência judiciária vindicada. Ausente de contrarrazões. É o relatório. 

Decide-se. A hipótese dos autos cuida especialmente sobre gratuidade da 

justiça, matéria cuja a análise não demanda maiores controvérsias, visto 

que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, 

ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento 

monocrático de processos que possuem tema com posicionamento 

consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica. A 

fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no 

sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, 

visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá 

submeter a análise da matéria a Colegiado, caso haja discordância deste, 

veja-se: OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 

568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. 

INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP Nº 1.336.026/PE 

- REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS 

EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o 

julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, 

e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no 

sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao 

julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno 

desprovido. (TJRS, Agravo nº 70078943164, Terceira Câmara Cível, 

Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos). 

Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota 

o julgamento monocrático deste recurso. O agravante pugna pela 

concessão de justiça gratuita, argumentando que não possui condições 

para arcar com as custas judiciais, visto que está passando por 

dificuldades financeiras. Sobre o assunto, o benefício da assistência 

judiciária gratuita está regulamentado no Código de Processo Civil e, deve 

ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, 

declarar sua necessidade, nos termos do artigo 98 e seguintes: “Art. 98. 

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência 

de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 

[...] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação 

da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, 

nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” [...] Verifica-se que o benefício da 

gratuidade de justiça deve ser concedido para o atendimento dos 

hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira, de modo que o 

pagamento das custas processuais implique em prejuízo à própria 

subsistência ou de sua família, o que demandaria conforme redação literal 

da lei apenas declaração de hipossuficiência. Contudo, a Constituição 

Federal, em seu o artigo 5º, inciso LXXIV, ao fixar que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”, decreta a necessidade demonstração da hipossuficiência 

por parte daqueles que buscam a concessão. Na hipótese, o agravante 

não demonstra a alegada hipossuficiência, porquanto, em análise aos 

autos percebe-se que se trata de produtor rural, que possui patrimônio 

expressivo, embora afirme que não tem suporte financeiro disponível, 

vê-se dos autos de origem sua declaração de imposto de renda, que 

demonstra possuir além de recebíveis de aluguel mensais no valor de R$ 

1.900,00 (mil e novecentos reais); possui saldo de “conta capital” de 

aproximadamente R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), quinhão de imóvel 

rural no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais); automóvel e motocicleta 

que somam R$ 90.000,00 (noventa mil reais), bem como imóvel residencial 

no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), situação que não 

comporta a concessão do benefício. Em que pese a alegação de que 

possui despesas mensais altas e a existência de tais dívidas, tais fatores 

não viabilizam a benesse, visto que eventual restrição salarial é 

momentânea e decorre apenas de descontrole financeiro, o qual pode ser 

ajustado mediante programação adequada dessas despesas, o que 

impede, por consequência, o deferimento da gratuidade. A propósito: 

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO 

DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA JURIÍDICA E FÍSICA - AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA DIFICULDADE FINANCEIRA PELA 

PESSOA JURÍDICA - PRECEDENTE STJ - RECURSO DESPROVIDO. [....] 

"Ademais, a mera circunstância de se achar inadimplente em face da 

dívida exigida judicialmente não constitui motivo suficiente para a 

concessão da gratuidade, que deve, no caso da pessoa jurídica, ser 

concretamente demonstrado (cf. Resp n. 182.557/RJ, 3ª. Turma, Rel. Min. 

Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 25.10.99). (...)" (REsp 345.733/RJ, 

Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 

07/08/2003, DJ 15/09/2003, p. 322). [...]” (TJMT, ED 129565/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) 

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LITIGIOSO 

– RECONVENÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPROVAÇÃO DO 

ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – 

BENEFÍCIO INDEFERIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, basta, em princípio, a 

simples declaração de hipossuficiência firmada pela requerente. Tal 

presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária 
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demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado 

encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.2. A situação de 

miserabilidade alegada na declaração de pobreza acostada aos autos, em 

razão de circunstâncias objetivas relacionadas à natureza da causa, 

aliado ao elevado valor do patrimônio a ser partilhado, não indica 

concretamente que a agravante/empresária, se encontra no aventado 

estado de hipossuficiência.” (TJMT, Ag 1010834-38.2018.8.11.0000, Rel. 

Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 23/01/2019) “AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC – 

PRESUNÇÃO RELATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da 

concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os 

elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” 

(TJMT, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, publicado no DJE 29/01/2019) 

Dessa maneira, mostra-se irretocável a decisão combatida, visto que o 

indeferimento da gratuidade não ocasionará ao agravante o alegado 

prejuízo ao sustento de sua família. Ante o exposto, DESPROVEJO O 

RECURSO, para manter incólume a decisão combatida. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho Relatora 29 

de abril de 2020. THAYNA THAIS BARBOSA DA SILVA Diretor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000406-07.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY TESSARO TUZZI (AUTOR(A))

EDENILSON TUZZI (AUTOR(A))

EDINA CRISTINA TUZZI (AUTOR(A))

SANDRA MARA TUZZI (AUTOR(A))

NADIA PATRICIA BARBOSA (AUTOR(A))

SABRINA TUZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 1010, do Código de Processo 

Civil, fica a parte requerente INTIMADA para, no prazo legal, apresentar 

suas contrarrazões ao recurso ora interposto, ficando desde já 

cientificada de que após a apresentação destas e o processamento de 

eventual apelação adesiva os autos serão remetidos ao Eg. Tribunal de 

Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade, conforme 

preconizado no artigo 1010 parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000463-88.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE GOMES CARVALHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CANARANA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000463-88.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: DAVID SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: REGIANE GOMES 

CARVALHO Vistos. Cite-se o herdeiro através de sua representante legal 

para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia 

das primeiras declarações (art. 626, do CPC); Sem prejuízo, considerando 

que a manifestação da Fazenda Pública aportada nos autos, INTIME-SE a 

inventariante para que junte aos autos os documentos solicitados no 

prazo de 10 (dez) dias (id. 26776816), com a juntada dos documentos, 

INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, para manifestação. Concluídas as 

citações e intimações, abra-se vista dos autos às partes, em cartório, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para dizerem sobre as primeiras 

declarações (CPC, art. 627); Somente após concluídas todas as 

diligências supra, venham os autos conclusos. Intime-se e expeça-se o 

necessário. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito 

Canarana, 28 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000725-38.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO REYES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000725-38.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: FABIO REYES DA SILVA 

Vistos. Constatada a existência de veículo registrado em nome da parte 

executada, foi realizado o lançamento da restrição para circulação, com 

fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, de forma a 

assegurar o cumprimento da ordem judicial. Com fundamento no art. 845, 

§1º, do CPC, o “Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular” do 

RENAJUD serve como termo de penhora, tendo como valor da avaliação o 

constante da Tabela FIPE desta data, desnecessária a avaliação in loco do 

bem (art. 871, IV, do CPC), nomeio o executado como depositário, 

independentemente de compromisso. Intime-se a parte executada sobre a 

penhora realizada, no prazo de cinco dias (art. 854, §3º, do CPC). 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito Canarana, 23 

de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000725-38.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO REYES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: Dr. MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB/MT3056-O, para que providencie(m) o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001144-58.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMIR LASTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos, a fim de intimar a 

parte autora, através de seus patronos, acerca da certidão de crédito 

judicial expedida, para as providências cabíveis.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58560 Nr: 86-08.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Nardão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Nardão - OAB:OAB/MT 

17.560B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a ausência de informação quanto ao pagamento do valor 

devido, impulsiono os autos a fim de intimar as partes para que tragam aos 

autos tal informação, no prazo legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000544-71.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON FORTES DE MENEZES (EXECUTADO)

HELTON F. DE MENEZES - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000544-71.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: HELTON F. DE MENEZES - 

EPP, HELTON FORTES DE MENEZES Vistos etc. Defiro o pedido de buscas 

via INFOJUD, conforme se depreende do extrato anexo. Noutro giro, 

percebe-se que todas as diligências úteis no sentido de localizar bens 

aptos a adimplir o crédito já foram realizadas, ressalto, no presente feito já 

foi realizado bloqueio BACENJUD e RENAJUD e também foi realizada 

busca de bens via sistema INFOJUD. Nesse diapasão, entendo que não 

pode o credor reiterar eternamente os mesmos pedidos que já foram 

realizados, em que pese o credor ter direito a efetividade de seu crédito é 

certo que uma justiça que despende seu tempo com diligências infrutíferas 

não cumpre seu fim social e compromete a razoável duração de todos os 

demais processos. Esclareço que o E.STJ tem entendimento que o credor 

somente pode reiterar pedidos já realizados caso esse demonstre uma 

mudança na situação anterior, fato esse que não ocorreu na espécie, 

vejamos o entendimento daquela corte: RECURSO ESPECIAL Nº 1.284.587 

- SP (2011/0227895-6) RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - 

ARTIGO 399 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO 

DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STJ - EDIÇÃO DAS LEIS N. 

11.232/2005 E 11.382/2006 - ALTERAÇÕES PROFUNDAS NA 

SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL - EFETIVIDADE DO PROCESSO - 

REALIZAÇÃO - PENHORA ON LINE - INSTRUMENTO EFICAZ - FINALIDADE 

DO PROCESSO - REALIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL - PENHORA ON 

LINE - INFRUTÍFERA - NOVO PEDIDO - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO 

DE PROVAS OU INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA 

DO DEVEDOR - EXIGÊNCIA – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. ... III - A 

denominada penhora on line atende, com presteza, a finalidade maior do 

processo, que é, justamente, a realização do direito material já 

reconhecido judicialmente. Assim, na verdade, se a parte contra quem foi 

proferida sentença condenatória não cumpre espontaneamente o julgado, 

cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, fazer cumprir o que determinou 

e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud tem se revelado um importante 

instrumento para conferir agilidade e efetividade à tutela jurisdicional. IV - 

Todavia, caso a penhora on line tenha resultado infrutífera, é possível, ao 

exequente, novo pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, 

demonstrando-se provas ou indícios de modificação na situação 

econômica do executado. Precedentes. V - Recurso especial improvido. 

Pelo exposto, com base no art. 921 III do CPC, determino o arquivamento 

do feito, sem baixas na distribuição. Determino que o processo permaneça 

no arquivo provisório até que o credor encontre eventuais bens do 

devedor (Art. 921 §3°) ou até que se implemente a prescrição 

intercorrente do feito. Ao arquivo provisório. Cumpra-se. Canarana, 28 de 

abril de 2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000214-40.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SP327408-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000214-40.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR REU: MARKEL 

SEGURADORA DO BRASIL S.A. Vistos e etc... Digam as partes no prazo 

de 15 dias, se tem interesse na produção de outra prova, caso requeiram 

tal providência que justifiquem a necessidade de tal medida, ressalto que 

pedidos protelatórios serão rejeitados (Art. 370 Parágrafo único NCPC). 

Às providências. Canarana, 30 de março de 2020. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000214-40.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARKEL SEGURADORA DO BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000214-40.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR REU: MARKEL 

SEGURADORA DO BRASIL S.A. Vistos e etc... Digam as partes no prazo 

de 15 dias, se tem interesse na produção de outra prova, caso requeiram 

tal providência que justifiquem a necessidade de tal medida, ressalto que 

pedidos protelatórios serão rejeitados (Art. 370 Parágrafo único NCPC). 

Às providências. Canarana, 30 de março de 2020. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000628-72.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA ENERGISA MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000628-72.2018.8.11.0029. 

IMPETRANTE: ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP IMPETRADO: 

DIRETOR DA ENERGISA MATO GROSSO Vistos etc. Cuida-se de ação 

proposta pelo demandante em face do demandado. Posteriormente, a 

parte requerente postulou pela extinção do processo. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do expresso 

pedido da parte requerente, mister a extinção deste processo face à 

desistência. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente demanda movida pela autora em face do requerido, à 

luz do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem Custas e honorários 

advocatícios. Ciência ao MP. Ao arquivo com baixa na distribuição. Às 

providências. Canarana, 30 de março de 2020. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000383-27.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOSSIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO 

TRANSPORTADOR RODOVIARIO DO VALE DO ARAGUAIA - ABVALE 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

TRANSPORTADORA RADANI LTDA. - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000383-27.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): ASSOSSIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO 

AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO DO VALE DO ARAGUAIA - ABVALE 

REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, 

TRANSPORTADORA RADANI LTDA. - EPP Vistos e etc... Digam as partes 

no prazo de 15 dias, se tem interesse na produção de outra prova, caso 

requeiram tal providência que justifiquem a necessidade de tal medida, 

ressalto que pedidos protelatórios serão rejeitados (Art. 370 Parágrafo 

único NCPC). Às providências. Canarana, 30 de março de 2020. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000517-54.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

KETURA LUISA GONZAGA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Canarana (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA LIESE LEOBET OAB - RS93461 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000517-54.2019.8.11.0029. 

IMPETRANTE: KETURA LUISA GONZAGA IMPETRADO: MUNICÍPIO DE 

CANARANA Vistos e etc... Defiro o pedido do requerido, intime-se o autor 

para manifestação no prazo legal. Após conclusos. Canarana, 6 de abril 

de 2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000434-38.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA MENDES - ME (EXECUTADO)

VANESSA MENDES (EXECUTADO)

JOAO TORRES FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000434-38.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 

EXECUTADO: VANESSA MENDES - ME, VANESSA MENDES, JOAO 

TORRES FILHO Vistos e etc... Considerando que no presente feito já 

existe sentença, a qual já transitou em julgado conforme ID. 26188138, 

INDEFIRO a homologação do acordo acostado aos autos. No entanto, caso 

as partes tenham interesse, é possível que o referido acordo seja 

homologado no CEJUSC, o qual ainda não cobra custas judiciais por suas 

homologações. Arquive-se. Canarana, 30 de março de 2020. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000938-44.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LASSI SCHMIDT WEIRICH (REU)

 

Vistos. Inicialmente, certifique-se a secretaria quanto à tempestividade dos 

embargos monitórios. Em caso de tempestividade, cumpram-se as 

determinações a seguir: i. Recebo os embargos monitórios, nos termos do 

art. 702, do CPC. ii. Concedo o efeito suspensivo, nos termos do art. 702, 

§4º do CPC. iii. Determino a intimação do embargado para manifestar-se no 

prazo de quinze dias, nos termos do art. 702, §5º, do CPC. Em caso de 

inércia, certifique-se a secretaria. Intime-se. Cumpra-se. Canarana/MT. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000543-86.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. A. D. L. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000543-86.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: FRANCISCO ADAIL 

ANDRADE DE LIMA Vistos e etc... Ao autor para que demonstre quais 

diligências realizou na via administrativa para localizar o endereço do 

requerido, em especial porque não pode a parte transferir ao judiciário um 

ônus que lhe é pertinente. Canarana, 3 de abril de 2020. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000650-96.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA BUENO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000650-96.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): DJANIRA BUENO DE SOUZA REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos 

e etc... Considerando o decidido no Recurso Repetitivo Resp. nº 

1.349.453/MS, determino a intimação do autor para que no prazo de 15 

dias junte o comprovante de requerimento administrativo, sob pena de 

extinção do processo. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e 

conclusos para extinção. Canarana, 3 de abril de 2020. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000342-94.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO DARCIO RIBEIRO BASTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000342-94.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: DIVINO DARCIO RIBEIRO BASTO Vistos. INDEFIRO o pedido 

formulado no id. 31350325, ante a ausência de elementos probatórios a 

fim de embasar as alegações da parte executada, bem como o trânsito em 

julgado de dívida constituída. Intime-se o exequente para que dite os rumos 

da execução, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz 

de Direito CANARANA, 28 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-85.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR DE SOUZA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LEONARDO PEREIRA BRANDAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000556-85.2018.8.11.0029. REQUERENTE: NICANOR DE SOUZA DUTRA 

REQUERIDO: ANDRE LEONARDO PEREIRA BRANDAO Vistos. NOTA-SE 

que a revelia foi reconhecida e homologada em sentença, razão que 

desnecessário a localização do réu para fins de intimação da sentença. 

Ao arquivo. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito 

CANARANA, 28 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-59.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BIGUELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIZON LUZ GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO CAETANO DE BRITO OAB - MT0016581S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000549-59.2019.8.11.0029. REQUERENTE: VILSON BIGUELINI 

REQUERIDO: ARIZON LUZ GOMES Vistos. Conforme previsto no art. 1.022 

do CPC e seus incisos, é possível a oposição de embargos de declaração 

quando na decisão houver contradição, obscuridade, omissão ou para 

correção de erro material. Diante da ausência dos elementos elencados no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os Embargos de 

Declaração ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade 

no despacho. Além do mais, o autor não compareceu na audiência 

anteriormente realizada, assim, proceda-se conforme o despacho 

proferido no id. 31052875. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 28 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-12.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MERI TERESINHA WESOLOWSKI RODRIGUES COUTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

8010003-12.2017.8.11.0029. REQUERENTE: JANETE MERI TERESINHA 

WESOLOWSKI RODRIGUES COUTO REQUERIDO: JULIANO NEGREIROS DE 

ALMEIDA, BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI Vistos, 

etc. Trata-se de PROCEDIMENTO EXECUTIVO em que não foi localizada a 

parte executada para receber a citação ou constatou-se que não há bens 

penhoráveis, após diversas diligências frustradas para tentativa de 

penhora. Desse modo, impõe-se a extinção do processo, com a devolução 

dos documentos ao autor, consoante determina o art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor”. No mesmo sentido são os Enunciados 75 e 76 do FONAJE: “A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor” e “No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o 

entendimento jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 

4º, DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se 

de cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95. Autorizo a devolução dos documentos ao autor. Sem 

custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa. 

CANARANA, 29 de abril de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de 

Direito

Comarca de Chapada dos Guimarães
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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000506-06.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRO FORTE BOMBAS E MOTORES LTDA - ME (REU)

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA (REU)

HIGRA INDUSTRIAL LTDA (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para a AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA 01/09/2020 às 16:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000042-79.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALVES JUNIOR (AUTOR(A))

CRISTIANE FERNANDES SOLDA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DIAS DE ALMEIDA OAB - MT21184/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Paulo Resende Cardoso (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecer à AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 03/09/2020 às 15:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000535-56.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERBE DOS SANTOS FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT197930-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAIDE BENEDITO DOS SANTOS (ESPÓLIO)

JAQUELINE FERNANDA DOS SANTOS (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecer à AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 08/09/2020 às 14:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000535-56.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERBE DOS SANTOS FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT197930-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAIDE BENEDITO DOS SANTOS (ESPÓLIO)

JAQUELINE FERNANDA DOS SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 1000535-56.2020.8.11.0024. 

AUTOR(A): ERBE DOS SANTOS FONSECA REU: JAQUELINE FERNANDA 

DOS SANTOS ESPÓLIO: SAIDE BENEDITO DOS SANTOS Vistos, etc. I. 

Para o deferimento de pedido de tutela de urgência é necessário, 

conforme art. 300 do Código de Processo Civil, os seguintes requisitos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Os elementos apresentados nos autos, indicam probabilidade 

do direito alegado, uma vez que, pelo que se nota do laudo pericial de fls. 

20/34, o acidente foi ocasionado por culpa do falecido, “por adentrar em 

faixa de rolamento de sentido contrário ao seu deslocamento”. Dessa 

maneira, considerando eventual procedência da demanda e de maneira a 

garantir pretenso direito reparatório dos danos causados ao veículo 

automotor da parte autora - ainda que parcial - necessário se faz o 

bloqueio dos valores referentes à indenização securitária a ser recebida 

pela demandada, considerando-se, sobretudo, ser a herança quem 

responde pelas dívidas do falecido, nos termos do art. 1997, caput, do 

Código Civil. Ademais, da própria narrativa dos fatos e dos documentos 

apresentados nesta quadra de cognição, apontam possível perigo de 

dano, uma vez que os valores a serem recebidos em decorrência de 

contrato de seguro veicular poderão ser levantado pelo(a,s) herdeiro(a,s), 

frustrando, assim, a pretensão reparatória. Diante do exposto defiro o 

pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, determinando-se seja 

oficiada a empresa Aliro Seguro informando-a da presente demanda e 

determinado que eventuais valores referentes à cobertura do contrato de 

seguro n° 23241677/1 (apólice n° 31-95-783.185), firmado por Saide 

Benedito dos Santos sejam depositados nos autos, ficando vedada a 

transferência dos referidos valores aos herdeiros do falecido, até ulterior 

deliberação por este juízo. II. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação a ser designada pela Central de Conciliação e 

Mediação desta Comarca (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Consigne-se que, não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a partir da 

audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses 

do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). III. Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 

351 CPC), intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias. IV. Defiro o pedido de justiça gratuita à parte autora, o que 

faço com base no artigo 98 do Código de Processo Civil. V. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, data da 

assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000290-45.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DOMINGAS DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 1000290-45.2020.8.11.0024. 

AUTOR(A): SILVANA DOMINGAS DA SILVA PEREIRA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação para 

concessão de benefício previdenciário ajuizada por SILVANA DOMINGAS 

DA SILVA PEREIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS. Em sentença exarada no dia 12.3.2020, foi declarada a 

incompetência deste juízo com a remessa dos autos à Justiça Federal. 

Inconformado, o requerido opôs embargos de declaração sob o argumento 

de que a referida decisão estaria eivada de contradição. É o relatório. 

Decido. Analisando os argumentos da parte autora, conclui-se que o seu 

intuito é modificar a decisão guerreada e não de ver sanada suposta 

omissão. Com efeito, é importante frisar que os embargos de declaração 

têm a finalidade de integração e não substituição ou rediscussão da 

decisão, razão pela qual, a irresignação quanto à parcial procedência, 

deverá ser veiculada por meio de recurso próprio. Nesse sentido, mutatis 

mutandis, é a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 
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DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 

ESPECIAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. OBSCURIDADE. 

DESCARACTERIZAÇÃO. FINALIDADE. REJULGAMENTO. CAUSA. VIA 

RECURSAL. INADEQUAÇÃO. ESCLARECIMENTO. MATÉRIA. ACÓRDÃO. 

PRIMEIRA TURMA. IMPROPRIEDADE. 1. Os embargos de declaração 

representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, 

contudo, ao mero reexame da causa. 2. No caso concreto, sob a alegação 

de obscuridade, os embargantes almejam na verdade o reexame do 

acórdão paradigma para que seja feita nova análise das teses discutidas 

nele, isso com o objetivo de caracterizar como correto o cotejo analítico, o 

acórdão embargado tendo decidido, contudo, que as teses processuais 

eram dessemelhantes. 3. Na mesma esteira, a Primeira Seção não tem 

competência para esclarecer omissão a respeito do momento processual 

a partir do qual a nulidade deverá incidir se isso foi decidido apenas no 

acórdão da Primeira Turma, bem como levando-se em consideração que a 

Seção sequer conheceu dos embargos de divergência. 4. Embargos de 

declaração rejeitados.” (STJ, Primeira Seção, EDcl nos EREsp 1035444 

AM, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/05/2015 – sem grifo 

no original) Esclareço que a decisão embargada não infringe os comandos 

da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no conflito de 

competência nº. 170.051 – RS, em razão da ação ter sido proposta em 

6.3.2020, portanto, quando já estava em vigência a Lei n° 13.876/2019. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, 

contradição ou omissão a serem sanadas, assim como por não existirem 

erros materiais que demandem correção, conheço dos embargos opostos 

e nego-lhes provimento. Cumpra-se integralmente a decisão prolatada no 

dia 12.3.2020. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000486-15.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA OAB - MT24110/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KRENAK HERCULANO ASSIS ALVES SALZEDAS CRIVELENTE 

(REQUERIDO)

LUIZ HENRIQUE SALZEDAS CRIVELENTE (REQUERIDO)

MARIA AMELIA ASSIS ALVES CRIVELENTE (REQUERIDO)

 

1000486-15.2020.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, devendo 

providenciar o depósito da diligência complementar, devendo o depósito da 

diligência ser realizado por meio de Guia de Diligência, obtida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - 

emissão de guia de diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o 

respectivo comprovante.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001182-22.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA LEAO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO ALVES OAB - MT6783/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1001182-22.2018.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 11.977,58 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: OLGA LEAO 

PEREIRA Endereço: SITIO FLORESTA, S/N, ZONA RURAL, PLANALTO DA 

SERRA - MT - CEP: 78855-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

Intimação da parte requerente, através do(a) advogado(a), para querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 dias (arts. 350 e 

351 CPC), conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Ivanete Loverde Netto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002280-08.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH GUIMARAES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO ALVES OAB - MT6783/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1002280-08.2019.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Rural (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JUDITH GUIMARAES DE CAMPOS 

Endereço: ZONA RURAL, FAZENDA SÃO SEBASTIÃO-CORREGO DOS 

CAVALOS, ZONA RURAL, PLANALTO DA SERRA - MT - CEP: 78855-000 

POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: Intimação da parte 

requerente, através do(a) advogado(a), para querendo, apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC), 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. CHAPADA 

DOS GUIMARÃES, 28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000518-88.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. M. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ARAUJO OAB - SP83283 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA 

Trata-se de ação de homologação de acordo extrajudicial na qual as 

partes, devidamente qualificadas nos autos, firmaram acordo quanto à 

guarda, alimentos e direito de visitas em favor de criança. Com a inicial 

vieram documentos. Despacho inicial concedendo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita e determinando a intimação do Ministério 

Público para manifestação na forma do artigo 721 do Código de Processo 

Civil. Parecer do Ministério Público Estadual, opinando pela homologação 

do termo de acordo. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. 

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tem-se que o acordo 

apresentado comporta homologação, porquanto observadas as 

formalidades previstas no artigo 719 e seguintes do CPC. O pedido em tela 
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encontra respaldo no artigo 725, inciso VIII do CPC, o qual disciplina os 

pedidos de homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer 

natureza ou valor, observando-se o procedimento de jurisdição voluntária. 

A princípio, importante asseverar que os direitos assegurados à criança e 

ao adolescente são revestidos do caráter de prioridade absoluta, por se 

tratar de medidas que visam o bem estar e a proteção daqueles, garantia 

esta alçada a nível constitucional, como se vê no art. 227, caput, da 

Constituição Federal: Art. 227. É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. No caso, entende-se que os direitos da criança foram 

respeitados, em atenção ao que estabelece o princípio da proteção 

integral, razão pela qual a homologação do presente acordo é medida que 

se impõe. Aliás, vislumbra-se que as crianças encontram-se devidamente 

representadas, manifestando expressamente o Ministério Público Estadual 

de modo favorável aos termos estabelecidos entre as partes, acerca da 

guarda, alimentos e direito de visitas, sendo regularizada a identificação 

das partes através da juntada de documentos. Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo a mesma eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, inciso II, do Código de Processo Civil, não se 

mostrando prescindível que constem os termos da transação, não 

bastando apenas à simples notícia de que as partes se compuseram 

amigavelmente. Assim, diante do termo de acordo apresentado, outro 

caminho não há senão a homologação do acordo pactuado nos autos. 

Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos 

e legais, extinguindo o feito com resolução do mérito a teor do que dispõe 

o art. 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

despesas processuais. CIÊNCIA ao MP e à DPE na forma do artigo 186, 

§1º do CPC. Em seguida, com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com 

as anotações e baixas necessárias. Chapada dos Guimarães/MT, 05 de 

agosto de 2019. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1038593-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DOMINGOS SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT SENTENÇA Trata-se a demanda na 

qual, indeferida a gratuidade, a parte autora foi intimada para efetuar o 

pagamento das custas e despesas processuais. Em certidão atestou-se 

que a parte requerente deixou transcorrer o prazo para realizar o 

recolhimento das custas e despesas processuais, permanecendo inerte. 

Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Em análise detida do feito, extrai-se que o processo deve ser 

extinto, isso porque a parte autora não efetuou o pagamento das custas e 

despesas processuais após ser devidamente intimada para tal desiderato, 

tratando-se de hipótese da ausência de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC). Saliente-se que a parte 

autora, apesar de intimada, além de não efetuar o pagamento das custas 

processuais, também não demonstrou a alegada impossibilidade financeira 

para suportar as aludidas despesas, motivo pelo qual ocorreu o 

indeferimento do pedido de assistência gratuita. Ante o exposto, 

JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão da ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias 

mediante as cautelas de estilo. INTIME-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 30 

de julho de 2019. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000356-93.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERYVALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000356-93.2018.8.11.0024. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: NERYVALDO PEREIRA DA SILVA 

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de NERYVALDO PERERIRA DA SILVA, 

ambos qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a parte autora pugnou 

pela desistência do feito (id. 17371253), com a baixa das restrições em 

nome do autor ou em face do veículo. Vieram os autos conclusos. É o 

relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Tendo em vista que a 

desistência é ato potestativo da parte autora, é de ser acolhido o pedido 

em questão. Posto isso, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam 

os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Custas pela parte 

autora. Uma vez que não houve qualquer determinação judicial de 

restrição do bem/crédito objeto dos autos, INDEFERE-SE o pedido em 

questão. Certificado o trânsito em julgado e cumpridas a diligência acima, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 09 de agosto de 2019. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000182-84.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH KRAUSE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1000182-84.2018.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 7.282,33 ESPÉCIE: [Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA DO 

CAJÁ, 184, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO 

PASSIVO: Nome: MARGARETH KRAUSE Endereço: AVENIDA JOSÉ 

RODRIGUES DO PRADO, n 540, APTO 131, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78040-000 FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, por meio de seu advogado(a), para no prazo de 10 dias, em 

cumprimento ao item 4 da Decisão ID 26038530, manifestar-se nos autos, 

acerca dos honorários requeridos, sendo que, na hipótese de 

concordância, deverá promover o adimplemento no prazo fixado, sob 

pena de preclusão, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000280-69.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.FERREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

LIDIA FERREIRA DOS SANTOS COELHO (EXECUTADO)

EDMILSON BENEDITO PAIXAO COELHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER LUCIO DE VIVEIROS OAB - MT0014448A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000280-69.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: R.FERREIRA DOS SANTOS - ME, EDMILSON BENEDITO 

PAIXAO COELHO, LIDIA FERREIRA DOS SANTOS COELHO 1 – No que 

tange aos embargos à execução de id. 17521862, como se trata de 

processo de execução por título extrajudicial, somente é possível o 

exercício incidental do contraditório. Caso se pretenda controverter a 

dívida executada, deverá a parte executada observar que os embargos à 

execução deverão ser distribuídos em apenso, na forma do que dispõe o 

art. 914, § 1º, do CPC. Posto isso, INTIME-SE a parte executada para que, 

no prazo de 15 dias, promova a distribuição dos embargos à execução, 

em apartado, na forma do art. 914, § 1º, do CPC, sob pena de 

desentranhamento do expediente processual e prosseguimento da 

execução. 2 – Após, CONCLUSOS. 3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada 

dos Guimarães/MT, 14 de novembro de 2019. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73063 Nr: 1560-97.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Moraes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, O Recurso de Apelação foi apresentado tempestivamente. 

Assim, impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações 

legais, intimando a parte autora, pela imprensa para no prazo de 15 dias 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, nos termos do art. 

1010, § 1.º do NCPC. Após, encaminho os autos à expedição de 

documentos para remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, nos termos 

do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75705 Nr: 2710-16.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON DO NASCIMENTO, Nivaldo do Nascimento, 

NILSON DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SIQUEIRA DE SOUZA, PEDRO 

FERREIRA CRUZ, FRANCISCO DE PAULA MARTINS DA SILVA , DIRCEU 

FERREIRA DE SOUZA, ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO, AQUINO MARIO DA 

SILVA, MARIA DE ARRUDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a parte Requerente, pela imprensa para 

no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC . Após, encaminho os 

autos à expedição de documentos para remessa dos autos ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81822 Nr: 1836-94.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MC - HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E 

MICROEMPREENDEDORES DA BAIXADA CUIABANA - SICOOB 

INTEGRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618

 Impulsiono o presente feito, em cumprimento as determinações legais, 

intimando as partes, pela imprensa, para nos termos do §1º do artigo 357 

do CPC, requererem o que de direito, no prazo de 05 dias, comforme 

determinado na decisão do dia 05/06/2019..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78249 Nr: 471-05.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Paz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar a cerca do retorno netagivo do AR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97168 Nr: 4529-17.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUÇÃO MÍDIA EIRELI - ME, EDUARDO 

ELIFRAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar a cerca do retorno negativo do 

mandando e certidão.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-63.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO CHAPADA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Andre Castrillo (REU)

 

PROCESSO n. 1000541-63.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO CHAPADA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO WIECZOREK POLO PASSIVO: 

Andre Castrillo FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 411 de 841



CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

09/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 29 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-48.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO CHAPADA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RIBEIRO ARIAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000542-48.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO CHAPADA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO WIECZOREK POLO PASSIVO: 

ROGERIO RIBEIRO ARIAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 15:15 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-81.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL SCAFF JUNIOR OAB - SC27944 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000307-81.2020.8.11.0024 AUTOR: MARIA FERREIRA DA SILVA REU: 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos etc. 

Trata-se de Reclamação com pedido de tutela de urgência, proposta por 

MARIA FERREIRA DA SILVA, em face de CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA, com o fito de retirar o seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito, ao argumento que não é responsável 

pelo débito levado a efeito naqueles anais, porquanto não firmou com a 

parte promovida qualquer contrato de prestação de serviço, além de 

discutir matéria sobre o dano moral causado pela restrição indevida. No 

caso em tela, vislumbro que se trata de concessão de tutela de urgência. 

Assim, para que seja deferida, em qualquer ação, são necessários ao 

mesmo tempo dois requisitos básicos: probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Segundo o Mestre 

Humberto Theodoro Junior em sua obra Processo Cautelar – 16ª Ed.pág. 

77. Diz que: “Para a obtenção da tutela cautelar, a parte deverá 

demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, 

venham faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto 

pode ocorrer quando haja risco de perecimento, destruição, desvio, 

deterioração, ou qualquer mutação das pessoas, bens ou provas 

necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do 

processo principal.” Com relação ao caso em tela, vislumbro que pode 

haver o perigo de dano, e causar prejuízos à parte promovente, não só 

sócio-econômico, como também moral, mas é necessário que também 

analisemos a probabilidade do direito, o que o Mestre Humberto Theodoro 

Junior na sua mesma obra na pág. 74, nos ensina: “Para a tutela cautelar, 

portanto basta a provável existência de um direito a ser tutelado no 

processo principal. E nisto consistiria o fumus boni iuris, isto é, no juízo de 

probabilidade e verossimilhança do direito cautelar a ser acertado e o 

provável perigo em face do dano ao possível direito pedido no processo 

principal.” Compulsando os autos, evidencio que os fatos narrados na 

exordial apresentam-se verossímeis, ante ao argumento da parte autora 

em jamais ter realizado qualquer contrato de prestação de serviço com a 

parte reclamada, inexistindo, portanto, base legal para a manutenção da 

restrição de seus dados junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito. Não se há questionar o prejuízo diante próprio significado 

proclamado e apontado pelo órgão criado pelos bancos - o SERASA/SPC 

e outros órgãos de proteção ao crédito: pois nesses órgãos, constam das 

listas, os maus pagadores, os inadimplentes, os descumpridores das 

obrigações, pessoas que sob a ótica financeira, não são dignas de crédito 

e confiança. Ademais, a inteligência do art. 42 do Código de Defesa do 

Consumidor nos ensina que: Na cobrança de débitos o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CONTA TELEFÔNICA. 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. Estando em discussão a existência da 

dívida e inexistindo prejuízo à demandada, é cabível o deferimento de 

liminar que cancela e/ou obsta a inscrição do nome do devedor junto aos 

órgãos de restrição ao crédito. Agravo provido. Decisão liminar. (Agravo 

de Instrumento Nº 70017635798, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 

24/11/2006).” ANTE O EXPOSTO, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada pela parte promovente, e DETERMINO que a parte promovida 

providencie, em 5 (cinco) dias, a exclusão do nome da autora dos bancos 

de dados de SERASA/SPC, em ralação aos débitos discutidos nos 

presentes autos. Defiro, desde já, a inversão do ônus da prova em favor 

da parte promovente, ante a sua hipossuficiência técnica, o que faço com 

fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor 

(Enunciado nº 53 do FONAJE). Aguarde-se, a realização da Audiência de 

Conciliação designada pelo PJe quando da distribuição. Caso o prazo 

tenha expirado ou esteja em vias de expirar sem a possibilidade de 

intimação das partes, designe-se nova audiência, citando-se e 

intimando-se para o comparecimento. Cite-se, por Carta de Citação, 

conforme determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, devendo desta constar 

as consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar 

defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, poderá 

haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando de 

pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-03.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO CHAPADA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CURI (REU)

 

PROCESSO n. 1000545-03.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO CHAPADA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO WIECZOREK POLO PASSIVO: 

VIVIANE CURI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

16/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 29 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-85.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO CHAPADA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA CORREA (REU)

 

PROCESSO n. 1000546-85.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO CHAPADA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO WIECZOREK POLO PASSIVO: 
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ELIANA CORREA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

16/06/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 29 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-70.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO CHAPADA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FELIX NETO (REU)

 

PROCESSO n. 1000547-70.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO CHAPADA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO WIECZOREK POLO PASSIVO: 

ANTONIO FELIX NETO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 16/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-55.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO CHAPADA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO SOUZA PONCE (REU)

 

PROCESSO n. 1000548-55.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO CHAPADA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO WIECZOREK POLO PASSIVO: 

FABIO SOUZA PONCE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 16/06/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000504-81.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSON LINS DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LINS DOS SANTOS (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000504-81.2020.8.11.0009. INVENTARIANTE: 

GLEYSON LINS DOS SANTOS DE CUJUS: FRANCISCO LINS DOS SANTOS 

Vistos. DEFIRO a abertura do inventário. CONCEDO o benefício da justiça 

gratuita em favor da parte autora, que poderá ser revisto a qualquer tempo 

acaso se altere a situação econômica da parte ou acaso se verifique ser 

inverídica a alegada hipossuficiência econômica. NOMEIO GLEYSON LINS 

DOS SANTOS como inventariante. INTIME-SE o inventariante para, no 

prazo de cinco (5) dias, prestar o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, tomando-se por termo, bem como para 

apresentar as primeiras declarações no prazo de vinte (20) dias, 

contados da data em que prestou o compromisso. CITEM-SE, após, se for 

o caso, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários, bem como 

INTIME-SE a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro 

incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento. Concluídas 

as citações, DÊ-SE vista dos autos às partes, em cartório e pelo prazo 

comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras 

declarações. Após, à conclusão para novas deliberações. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000594-94.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000594-94.2017.8.11.0009. AUTOR(A): MANOEL 

GONCALVES DE LIMA REU: BANCO DO BRASIL Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de anulação/anulabilidade de garantia pessoal c.c. pedido de 

indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por MANOEL 

GONÇALVES DE LIMA em face de BANCO DO BRASIL S.A. Alega o autor 

que figura como avalista de contrato de empréstimo celebrado com o 

Banco/Réu e que foi incluído no rol de inadimplentes em razão do 

inadimplemento do devedor principal. Todavia, alega existir vício passível 

de nulidade. A inicial foi recebida e concedeu-se a gratuidade de justiça à 

parte autora. Todavia, o pedido de tutela antecipada foi indeferido. Citada, 

a requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, a carência 

da ação.No mérito, refutou os fatos alegados na peça exordial. Não houve 

apresentação de impugnação. Instadas a especificarem as provas que 

ainda pretendiam produzir, ambas as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. É o sucinto relatório. DECIDO Inicialmente, não prospera 

a arguição de carência da ação feita pelo réu. Isso porque, segundo a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, as condições da 

ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, o exame 

das condições da ação deve ser feito em abstrato, pela versão dos fatos 

trazida na petição inicial, in statu assertionis. O juiz verificará se as 

condições da ação estão preenchidas considerando verdadeiro aquilo que 

consta da inicial, em abstrato. Assim, caso inverídicos os fatos arguidos 

na peça vestibular, haverá pronunciamento de mérito desfavorável à parte 

autora. Superada a questão preliminar, presentes as condições da ação e 

os pressupostos de constituição e existência válida da relação 

jurídico-processual, passo ao julgamento do mérito. Malgrado os 

argumentos da parte autora, o pedido inicial não há como ser acolhido. 

Consigno a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, 

uma vez que consoante regra inserta no art. 2º, caput, da Lei 

Consumerista, a parte autora não pode ser considerada consumidora na 

acepção jurídica do termo. Tratando-se, na espécie, de discussão acerca 

de contrato bancário, firmado, obviamente para o fomento da atividade 

empresarial desenvolvida pelo devedor principal, não pode a parte autora 

ser havida como hipossuficiente ou vulnerável. Isso porque, ela não se 

amolda ao conceito legal de destinatária final da coisa contratada 

inaplicável ao negócio que celebrou as regras protetivas da Lei 8.078/90. 

Deve, portanto, a lide ser solucionada segundo os comandos da lei 

comum, material e instrumental, não havendo se falar em inversão do ônus 

da prova à luz do CDC. No respeitante, precedente do Egrégio Tribunal de 

Justiça de São Paulo: "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Legitimidade 

dos garantidores – Inaplicabilidade do CDC – Relação de insumo e de 
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fomento da atividade empresarial - Agravantes avalistas – Prorrogação da 

garantia – Validade – Execução lastreada em título executivo (cédula de 

crédito bancário) e demonstrativo com memória de cálculo – Aval que não 

implica em nulidade – Expressa previsão acerca da prorrogação da 

garantia - Precedentes - Recurso improvido." (TJSP; Agravo de 

Instrumento 2225679-23.2019.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de 

Godoi; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 

7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 

31/03/2020) Ainda nesse sentido, precedente do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL 

HIPOTECÁRIA – AVAL PRESTADO POR PESSOA FÍSICA – POSSIBILIDADE 

– INAPLICABILIDADE DO ART. 60, §3º, DO DECRETO-LEI N. 167/67 – CDC 

– PRODUTOR RURAL – INAPLICABILIDADE – TAXA DE JUROS DE LONGO 

PRAZO (TJLP) – SUMULA 288/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

INDEVIDA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. Consoante o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admitido o aval em Cédula 

de Crédito Rural firmado por pessoa física, considerando que a expressão 

também são nulas outras garantias, reais ou pessoais prevista no art. 60, 

§ 3º, do D.L. 167/67, refere-se diretamente ao § 2º, ou seja, dirige-se 

apenas às notas e duplicatas rurais. O STJ consolidou o entendimento no 

sentido de que “no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o 

produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, 

nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor ” (AgRg no 

AREsp n. 86.914/GO, 4ª Turma, Rel.Min. Luis Felipe Salomão, j. 

28.06.2012). (...)” (TJMT, N.U 0000427-48.2013.8.11.0005, , CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018). No mais, não se 

pode olvidar que o art. 373, inciso I, do CPC, dispositivo legal que disciplina 

a distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor o encargo de 

demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Ocorre que a parte autora 

não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito 

(art. 373, I, do CPC), mormente porque os elementos trazidos na peça 

pórtica são insuficientes para formar o convencimento deste magistrado. 

Nesse cenário, a oitiva de testemunhas seria indispensável para o 

requerente tentar comprovar eventual vício de consentimento. Tanto assim 

o é, que este juízo determinou a intimação das partes para especificarem 

as provas que seriam produzidas. Aliás, cabe ressaltar que as mesmas 

provas que não foram aptas para reconhecer a fumaça do bom direito no 

início da marcha processual (vide decisão que indeferiu a tutela de 

urgência - ID. 7391771), também não seriam para fundamentar uma 

sentença de mérito favorável. É cediço que a anulação do negócio jurídico 

somente pode ser declarada caso reste comprovado a existência de 

vícios do consentimento. Nesse passo, para que o negócio jurídico seja 

anulado em razão da existência de vício da vontade, necessário que a 

situação versada na inicial se enquadre em alguma das hipóteses 

previstas nos incisos I e II do artigo 171 do Código Civil: "Art. 171. Além 

dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: 

I por incapacidade relativa do agente; II por vício resultante de erro, dolo, 

coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores". Portanto, em 

que pese as alegações acostadas na peça exordial, não há qualquer 

indício de que, no momento da realização da transação houvesse coação, 

tampouco consta nos autos o grau de escolaridade do autor e sua 

esposa, a ponto de vislumbrar eventual dolo da parte ré ou ainda, 

incapacidade relativa daqueles. Assim, considerando que a parte autora 

não se desincumbiu de seu ônus probatório, é de se ver a improcedência 

do pedido. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, o que faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento 

de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da 

causa, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC, caso beneficiária da 

justiça gratuita.. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Colíder, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000839-03.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DA CRUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000839-03.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: ADEMIR DA CRUZ Vistos. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora, 

observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000840-85.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMINDO SOARES DE AZEVEDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000840-85.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: ARMINDO SOARES DE AZEVEDO Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000845-10.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL DE LIMA MADEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000845-10.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: ISRAEL DE LIMA MADEIRA Vistos. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000844-25.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I LOPES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000844-25.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: I LOPES DE OLIVEIRA - ME Vistos. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000849-47.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO JUNIOR GARCIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000849-47.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: JULIANO JUNIOR GARCIA Vistos. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000850-32.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.P.DE MELO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000850-32.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: L.P.DE MELO - ME Vistos. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora, 

observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000730-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS TEIXEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO OAB - GO7181 (ADVOGADO(A))

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO(A))

LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA OAB - GO35021 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000730-57.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL SA EXECUTADO: ISAIAS TEIXEIRA Vistos. Trata-se de 

exceção de pré-executividade oposta por ISAIAS TEIXEIRA em desfavor 

da parte excepta BANCO DO BRASIL S.A. Suscita a parte excipiente que 

a ação executiva foi proposta antes do termo da obrigação, vindo a 

ocasionar nulidade do pleito executivo. Devidamente intimada, a parte 

excepta manifestou-se pela rejeição da exceção e aduziu a observância 

dos requisitos necessários para a propositura da ação. É o sucinto 

relatório. DECIDO. Sem maiores delongas, assiste razão à parte excipiente, 

isto porque a obrigação de pagar quantia certa não está vencida. É nula a 

execução quando instaurada antes de ocorrer o termo, em conformidade 

com o art. 803, inciso III, do CPC: “Art. 803. É nula a execução se: I - o título 

executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e 

exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada 

antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.” No particular, em 

que pese a existência concreta de título executivo, vê-se que a parte 

exequente não demonstrou a exigibilidade do débito ora pleiteado, sendo, 

portanto, incabível a utilização da via executiva para a pretensão 

demandada, ressaltando a possibilidade de eventual ajuizamento de ação 

cabível. Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade e 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 485 inciso VI, do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte exequente ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios da parte executada, os quais FIXO em 

10% sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000353-18.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. Z. (REQUERENTE)

K. C. P. (REQUERENTE)

J. V. P. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES SALES OAB - MT20768/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000353-18.2020.8.11.0009. REQUERENTE: ANDRE 

EDUARDO ZILLI, KELLI CRISTINA PILAR, J. V. P. Z. Vistos. Compulsando 

os autos, verifico que a inicial não preenche os requisitos legais. Destarte, 

o mútuo consentimento dos cônjuges é requisito indispensável para o 

divórcio consensual, ato que ocorre com a assinatura de ambos os 

cônjuges na petição inicial, conforme norma prevista no art. 731 do CPC, in 

verbis: Art. 731. A homologação do divórcio ou da separação 

consensuais, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em 

petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão: Assim, 

INTIMEM-SE os requerentes, por seu advogado constituído nos autos, para 
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que, no prazo de quinze (15), emendem a inicial, a fim de sanar o vício 

acima apontado, sob pena de indeferimento da inicial. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000508-21.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOCHS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000508-21.2020.8.11.0009. REQUERENTE: 

ANTONIO LOCHS REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Como é cediço, a Carta 

Magna só permite o acesso gratuito à Justiça aos necessitados desde que 

comprovem a insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV, da CF). 

Outrossim, o art. 99, § 2º, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o 

pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse. 

Em consulta ao sistema RENAJUD, verifiquei que o autor é proprietário de 

pelo menos dois veículos automotores, sendo um deles um caminhão 

comercial, o que prejudica a análise da alegada insuficiência financeira. 

Assim, faculto à parte autora, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos 

documentos que comprovem a alegada insuficiência econômica (cópia de 

extrato bancário – conta corrente e poupança – ou outro documento 

idôneo) ou para que, no mesmo prazo, recolha as custas e taxas iniciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do 

processo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001841-13.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001841-13.2017.8.11.0009. AUTOR(A): LUCIANA 

ALMEIDA DA SILVA REU: MARCIO JOSE DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

ação de fase de cumprimento de sentença, em que são partes as em 

epígrafe. Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente deu 

quitação à dívida. Instado a opinar, o ‘parquet’ exarou seu parecer, 

pugnando pela extinção do feito. Era o que cumpria relatar. DECIDO. Com o 

pagamento do débito pela parte executada, impõe-se a extinção da 

presente ação em face da quitação da dívida. Aduz o art. 924, inciso II, do 

CPC, que se extingue a execução quando a obrigação for satisfeita. 

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença. É o caso 

presente. A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, 

conforme a prova colacionada aos autos. Em face do cumprimento da 

obrigação de pagar quantia certa, desnecessária se torna a continuidade 

da prestação jurisdicional executiva. Ante o exposto, JULGO E DECLARO 

extinto o processo, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e 

determino o desbloqueio de bens ou valores porventura constritos, baixa 

nos cadastros de inadimplentes e o recolhimento de eventual mandado de 

prisão civil expedido. CONDENO a parte executada ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais 

FIXO em 10%, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC, caso 

beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE 

e ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na distribuição e 

anotações de praxe. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000238-94.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PECANHA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000238-94.2020.8.11.0009. AUTOR(A): 

ANDERSON PECANHA SANTOS REU: MATO GROSSO GOVERNO DO 

ESTADO Vistos. Como é cediço, a Carta Magna só permite o acesso 

gratuito à Justiça aos necessitados desde que comprovem a insuficiência 

de recursos (art. 5º, inc. LXXIV, da CF). Outrossim, o art. 99, § 2º, do CPC, 

dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos 

legais para a concessão da benesse. Em consulta ao sistema RENAJUD, 

verifiquei que o autor é proprietário de pelo menos dois veículos 

automotores, sendo que um deles é uma caminhonete Hilux SRV, ano 

2010, além de que o autor se qualificar como “pecuarista”, o que prejudica 

a análise da alegada insuficiência financeira. Assim, faculto à parte 

autora, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos documentos que 

comprovem a alegada insuficiência econômica (cópia de extrato bancário 

– conta corrente e poupança – ou outro documento idôneo) ou para que, 

no mesmo prazo, recolha as custas e taxas iniciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição e consequente extinção do processo. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000187-83.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS MONTANHER DA MATA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRECOCE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES E SUPLEMENTOS 

MINERAIS LTDA - EPP (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000187-83.2020.8.11.0009. EMBARGANTE: DENIS 

MONTANHER DA MATA EMBARGADO: PRECOCE INDUSTRIA E COMERCIO 

DE RACOES E SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA - EPP Vistos. Como é 

cediço, a Carta Magna só permite o acesso gratuito à Justiça aos 

necessitados desde que comprovem a insuficiência de recursos (art. 5º, 

inc. LXXIV, da CF). Outrossim, o art. 99, § 2º, do CPC, dispõe que o juiz 

poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da benesse. Em consulta ao sistema RENAJUD, verifiquei que 

o autor é proprietário de pelo menos dois veículos automotores, sendo 

duas motocicletas (extrato em anexo), além de se qualificar como 

“agricultor”, o que prejudica a análise da alegada insuficiência financeira. 

Assim, faculto à parte autora, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos 

documentos que comprovem a alegada insuficiência econômica (cópia de 

extrato bancário – conta corrente e poupança – ou outro documento 

idôneo) ou para que, no mesmo prazo, recolha as custas e taxas iniciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do 

processo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000203-37.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

H. K. F. C. C. (REQUERENTE)

A. D. S. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

J. D. C. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000203-37.2020.8.11.0009. REQUERENTE: 

ALEXANDRE DE SALES DA CUNHA, HEDYANE KEDIMA FERREIRA CRUZ 

CUNHA REQUERIDO: JUIZO DA COMARCA DE COLIDER Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não preenche os requisitos 

legais. Destarte, o mútuo consentimento dos cônjuges é requisito 

indispensável para o divórcio consensual, consentimento que ocorre com 

a assinatura de ambos os cônjuges na petição inicial, conforme norma 

prevista no art. 731 do CPC, in verbis: Art. 731. A homologação do divórcio 

ou da separação consensuais, observados os requisitos legais, poderá 

ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual 

constarão: Assim, INTIMEM-SE os requerentes, por seu advogado 

constituído nos autos, para que, no prazo de quinze (15), emendem a 

inicial, a fim de sanar o vício acima apontado, sob pena de indeferimento 

da inicial. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000359-25.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. M. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000359-25.2020.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

HONDA S/A. REQUERIDO: PEDRO VICTHOR MENESES PRETTE Vistos. 

Trata-se de ação de “busca e apreensão com pedido liminar” tendo como 

partes as em epígrafe. Logo após o protocolamento da petição inicial, 

sobreveio manifestação da parte autora requerendo a desistência da ação 

e pugnando pelo arquivamento do feito (id. 30046350). Era o que cabia 

relatar. DECIDO. A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual 

abdica de forma expressa de sua posição processual. Em regra, não 

depende do consentimento do réu para que seja homologada. A exceção 

se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, oferecida a 

contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 

ação. Perlustrando os autos, verifico que a parte requerida sequer foi 

citada para integrar o polo passivo da relação jurídica processual, razão 

pela qual é prescindível o seu consentimento para fins de homologação da 

desistência. Ante o exposto, com espeque no art. 485, inc. VIII, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência da ação e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Custas remanescentes a cargo da parte autora, nos 

termos do art. 90 do CPC. Descabe a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência. Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de praxe. 

INTIME-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001837-39.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RISVALDA FERREIRA JOB (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENIRA LIMA FERREIRA JOB OAB - 008.317.711-60 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE COLIDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001837-39.2018.8.11.0009. AUTOR(A): 

RISVALDA FERREIRA JOB REPRESENTANTE: ZENIRA LIMA FERREIRA JOB 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos, etc. 

Risvalda Ferreira Job, ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer em 

face do Estado de Mato Grosso e Município de Colíder/MT, a fim de que lhe 

seja fornecido Hiparinização plena em âmbito de UTI com suporte de 

equipe de cirurgia vascular, neurocirúrgica e cirurgia toraxica e equipe de 

hematologia para investigação das causas. Com a inicial vieram os 

documentos, que foi indeferida pelo magistrado plantonista ao Id. nº 

15898338. Ato contínuo, a parte autora comunicou a interposição de 

agravo de instrumento contra a decisão, Id. nº 15898746. Na sequência, 

após análise dos requisitos da tutela provisória de urgência (probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), a 

medida liminar foi deferida, conforme Id. nº 15905454. Citado, Estado de 

Mato Grosso, apresentou contestação ao Id. 16091451, alegando, em 

síntese, a ausência de interesse processual, limitação orçamentária, bem 

como que a concessão do procedimento pleiteado pelo paciente poderia 

prejudicar o fornecimento de tratamento para outras patologias 

comprometendo o princípio da universalidade do acesso a saúde. Ainda, 

em sua peça contestatória, alega a impertinência de aplicação da multa 

cominatória. Ao final, pugna pela improcedência da ação. Entre um ato e 

outro, ao Id. nº 16386666, aportou-se aos autos decisão proferida no 

agravo de instrumento. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação ao Id. 16687471, e ao final reiterou os pedidos iniciais, 

pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Por derradeiro, conforme 

manifestação de Id. nº 16799341, o Município de Colíder/MT, informou o 

cumprimento da liminar, pugnando pela extinção do feito. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que o caso 

em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;” [...] II 

- o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer, para cumprir o dever político-constitucional de garantir 

o acesso ao serviço de saúde c/c pedido de antecipação de tutela, 

proposta por Risvalda Ferreira Job, em face do Município de Colíder/MT e 

Estado de Mato Grosso, cuja tônica gira em torno de suposto dever dos 

requeridos para com a paciente de lhe fornecer, gratuitamente, o 

indispensável para o tratamento de sua saúde. Nesse contexto, o art. 6º 

da Constituição Federal é taxativo ao afirmar que a saúde é um DIREITO 

social, lembrando que a “seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde (...)” (art. 194-A). 

Mais adiante, o art. 196 é enfático ao proclamar que a “saúde é direito de 

todos e dever do Estado (...)”. Dessa feita, não há dúvida de que a saúde 

é um direito social que dimana da própria Constituição Federal, devendo 

ser protegida e garantida pelo Estado, conforme entendimento do TJ/MT: 

"(...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (...) OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AO 

ESTADO - FORNECIMENTO GRATUITO EM LEITO DE UTI - PACIENTE 

ACOMETIDO DE QUADRO GRAVE COM RISCO DE VIDA (...) PROMOÇÃO 

DA SAÚDE - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NORMA DEFINIDORA DE 

DIREITO FUNDAMENTAL - APLICAÇÃO IMEDIATA - ART. 5º, § 1º, CF - 

ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - 

INVIABILIDADE - ALEGAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO 

PODER EXECUTIVO - IMPROCEDÊNCIA (...) Sendo a saúde e a vida direitos 

de todos e dever do Estado, possuem aplicação imediata, não se 

cuidando, pois, de norma programática, mas sim definidora de direito 

fundamental, ex vi do artigo 5º, § 1º da Lei Maior (...) A alegada ausência 

de previsão orçamentária não pode ser motivo para a negativa de 

internação em UTI e para o respectivo pagamento das despesas dela 

decorrentes, uma vez que não há termos de comparação entre previsão 

orçamentária e o direito à vida”.[1] Com esse entendimento, fica também 

afastada a tese levantada pelo Estado de Mato Grosso, segundo a qual o 

pleito não poderia ser acolhido sob a justificativa de ser inadmissível ao 

Poder Público criar despesas fora do orçamento. Como já se disse, ao 

tentar sopesar o direito à saúde ou à vida com um direito patrimonial do 

Estado, obviamente que este sucumbirá, em razão de aqueles serem bens 

de primeira grandeza. A propósito, ratificando o raciocínio acima 

desenvolvido, invoco a seguinte jurisprudência do TJ/RS: “(...) A 

Constituição Federal estabelece que as crianças e os adolescentes têm 

absoluta prioridade em seu tratamento de saúde. O Município não pode se 
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escusar de suas obrigações constitucionais. Ademais, o bem vida 

encontra-se em patamar superior aos interesses meramente patrimoniais 

(...)[2]. (negritou-se) Destarte, cabe ao Poder Público, qualquer que seja 

os entes da federação, organizar suas finanças, dentro das diretrizes 

legais, a fim de possibilitar a prestação de ações e serviços públicos de 

saúde, atendendo de forma adequada às necessidades da população, em 

especial, às crianças, adolescentes e idosos. Em todo caso, mesmo que 

os Entes Públicos comprovassem o esvaziamento de seus recursos, 

ainda assim, persistiria a obrigação de prestação do serviço de saúde, 

haja vista que o valor vida se encontra em patamar superior ao interesse 

econômico destes, conforme já se posicionou o STF: “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5, 

caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõe ao 

julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida"[3]. Vale 

registrar que nesse campo nem mesmo o sempre invocado “princípio da 

reserva do possível” pode ser aplicado. Afinal, conforme o entendimento 

do TJ/RS, “as doutrinas de resistência à justiciabilidade dos direitos sociais 

da afronta ao princípio da separação dos poderes, inexistência de 

previsão orçamentária e reserva do possível não têm lugar quando em 

pauta direito fundamental que se relaciona intimamente com o princípio da 

dignidade da pessoa humana e insere-se no padrão hermenêutico do 

mínimo existencial, como o direito à saúde (...)”[4], salvo, obviamente, 

situações excepcionais não verificadas no caso judicializado. (negritou-se 

e grifou-se) Bem por isso, o argumentos de que se estaria invadindo 

seara afeita à oportunidade e à conveniência dos atos da Administração 

Pública é de todo infundado. Afinal, busca-se com a presente prestação 

jurisdicional tão-somente implementar um direito mínimo assegurado 

constitucionalmente, sob pena de imprimir ao mérito do ato administrativo 

maior envergadura que as próprias normas constitucionais, ou seja, 

regras de discricionariedade do Administrador Público estariam se 

sobrepondo a princípios constitucionais, cuja densidade axiológica revela 

bens de primeira grandeza, como a vida e à saúde. O que é pior, a vingar 

tal tese, chegar-se-ia, sem muito esforço, a considerar o direito à vida e à 

saúde como discricionariedade do Estado. Assim, é preciso reiterar o que 

já foi dito, quando do deferimento da tutela provisória de urgência, no 

sentido de que o direito social, dentre os direitos fundamentais, é notável 

pela finalidade de realizar a justiça distributiva, de sorte que aquele que 

originariamente não teria condições de usufruir os direitos fundamentais 

alcançaria nos direitos sociais, elencados na Constituição Federal, o meio 

para se igualar aos demais, com o desenvolvimento de uma vida digna. 

Afinal, pertencentes à segunda geração dos direitos fundamentais, visam 

nada mais nada menos que a igualdade entre os homens. No caso 

judicializado, como se nota, a parte autora, é pessoa pobre na forma da 

lei, não possuindo condições financeiras para custear o seu tratamento. O 

art. 196 da Constituição Federal, ao determinar que a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, refere-se a todos os entes da Federação, os 

quais possuem competência comum no cuidado da saúde da população 

(art. 23, II, da CF), ou seja, trata-se de obrigação do Estado em sentido 

genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) de assegurar às 

pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação e 

tratamento necessários para a cura de suas mazelas, em especial, as 

mais graves, havendo, portanto, uma solidariedade entre os três entes da 

federação, conforme a orientação jurisprudencial do STJ: “(...) 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE. 

LEGITIMIDADE DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO PARA FIGURAREM 

NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA (...) A Carta Magna de 1988 erige a 

saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a 

seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas 

desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária 

para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. 4. Sendo o 

SUS composto pela União, Estados e Municípios, IMPÕE-SE A 

SOLIDARIEDADE DOS TRÊS ENTES FEDERATIVOS NO PÓLO PASSIVO DA 

DEMANDA”.[5] (Grifou-se e negritou-se). Identicamente é o 

posicionamento do TJ/RS: “(...) O art. 196 da Constituição Federal, ao 

determinar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, refere-se a 

todos os Entes da Federação, os quais possuem competência comum no 

cuidado da saúde da população (art. 23, II, da CF). Tendo estes 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, não cabe a denunciação à lide do 

Estado, uma vez que PODE O ADMINISTRADO EXIGIR SEU DIREITO À 

SAÚDE DE QUALQUER DOS ENTES. MÉRITO - A Constituição Federal 

estabelece que as crianças e os adolescentes têm absoluta prioridade em 

seu tratamento de saúde. O Município não pode se escusar de suas 

obrigações constitucionais. Ademais, o bem vida encontra-se em patamar 

superior aos interesses meramente patrimoniais”[6]. (negritou-se) “(...) O 

art. 196 da Constituição Federal, ao determinar que a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, refere-se a todos os Entes da Federação, os 

quais possuem competência comum no cuidado da saúde da população 

(art. 23, II, da CF) (...) A Constituição Federal estabelece que as crianças e 

os adolescentes têm absoluta prioridade em seu tratamento de saúde. O 

ESTADO E O MUNICÍPIO NÃO PODEM SE ESCUSAR DE SUAS 

OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS. Ademais, o bem vida encontra-se em 

patamar superior aos seus interesses meramente patrimoniais”[7]. 

(negritou-se e grifou-se) “(...) DIREITO CONSTITUTICIONAL. DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. LEGITIMIDADE. É dever de 

todos entes da federação prestar, de forma solidária, serviços de 

atendimento à saúde da população, não podendo o Estado, se procurado, 

negar-se a responder por tratamento de moléstia grave (...) a Constituição 

Federal (art. 23, III) estabelece que a saúde pública é dever de todos os 

entes federativos, de forma solidária, indiscutivelmente”.[8] (negritou-se e 

grifou-se) Dentro desse raciocínio, é consequência que deriva do próprio 

pensamento lógico e sistemático a conclusão de que o encaminhamento 

de paciente para tratamento deve estar embutido na obrigação dos Entes 

Públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de forma indireta, 

descumprir um comando que a constituição diretamente determina. Afinal, 

a obrigação estatal de zelar pela saúde da população, em especial aquela 

carente de recursos financeiros, deve ser efetiva e não mera 

proclamação otimista, i.e., deve englobar todas as medidas que viabilizem 

esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do TJ/MT e do TJ/RS, 

respectivamente: “(...) CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA POSSIBILITAR 

TRATAMENTO MÉDICO - NEGATIVA DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

ORÇAMENTÁRIA - DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A SAÚDE - 

RECURSO IMPROVIDO. A NEGATIVA DE CUSTEAR TRANSPORTE PARA 

POSSIBILITAR TRATAMENTO MÉDICO AFRONTA OS DISPOSITIVOS 

CONSTITUCIONAIS QUE GARANTEM ACESSO À SAÚDE PÚBLICA”.[9] 

(negritou-se e grifou-se) Em suma, o cidadão não pode ter obstaculizado o 

seu direito constitucional à saúde por questões de ordem orçamentária, 

bem como pela discussão eventualmente travada entre os próprios Entes 

Públicos, a respeito de quem arcará com as despesas ou a quem caberá o 

transporte do paciente para fora do seu domicílio. Essa é questão 

estranha ao administrado que paga seus impostos. Assim, diante da 

obrigação de fazer, imposta pela Constituição, e que está sendo preciso 

esta demanda para re-determinar o cumprimento daquele comando 

originário, o modo como os requeridos cumprirão a norma constitucional é 

matéria afeta ao próprio Executivo, que nada tem que ver com a parte 

requerente. O que não se pode aceitar é que problemas internos do Poder 

Executivo (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da 

Federação) dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação. Diante do 

acima exposto, ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido da parte autora, confirmando a 

tutela antecipada, para DETERMINAR que os requeridos FORNEÇAM 

gratuitamente, a parte requerente, todos os recursos necessários para 

viabilizar o seu tratamento de saúde nos termos da inicial, quer sejam, 

procedimento cirúrgico, fornecimento de remédios, transporte, consultas, 

exames, internações ou outras medidas que possam dar efetividade ao 

TRATAMENTO, independentemente de novas determinações judiciais. 

DEIXO de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder/MT 

ao pagamento dos honorários Advocatícios em favor da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso. Isso porque, “Com o advento da 

Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública 

passou a ser equiparada à Magistratura e ao Ministério Público, e, por 

isso, é indevido o arbitramento da verba honorária em seu favor”. 

(TJMT-Apelação / Remessa Necessária 73146/2015, DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018). ISENTO 

os requeridos do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pelo autor, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro 

de 2001. Interposto recurso de apelação, independentemente de 

descabida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos 

termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as 
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contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. De resto, 

transitada esta em julgado, havendo ou não interposição de recurso, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em abono ao 

“princípio do duplo grau de jurisdição obrigatório”, com nossas 

homenagens de estilo (art. 496 do CPC). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001355-57.2019.8.11.0009. AUTOR(A): 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos, etc. O Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso, agindo como substituto processual de 

DEOLINDA DE FATIMA ALVES DA SILVA, ajuizou ação cominatória de 

obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso e Município de 

Colíder/MT, a fim de que lhe seja fornecido aparelho auditivo indicado por 

médico especialista e todas as demais providências necessárias 

(consultas, exames e procedimentos) para o restabelecimento da saúde 

da substituída. Narrado que a sra Deolinda utilizou aparelho auditivo pelo 

período de 20 (vinte) anos, porém recentemente este aparelho parou de 

funcionar, momento em que procurou o município de Colíder/MT para tentar 

consertar o aparelho, sendo informada, no entanto, que o aparelho não 

tinha conserto, havendo necessidade de reposição. A senhora Deolinda 

afirmou ainda que a habilitação para reposição do aparelho foi realizada 

perante o município de Colíder, contudo em resposta, o município alegou 

que não tem condições de custear a compra do aparelho. Por não possuir 

condições de arcar com as custas do referido aparelho, e, diante da 

inércia do Estado e do Município em disponibiliza-lo, socorre ao judiciário 

para garantir seu direito. Pediu antecipação de tutela para obrigar os 

requeridos, adotarem as medidas administrativas necessárias para o 

fornecimento do aparelho auditivo, bem como, todo o tratamento adequado 

de saúde que se fizer necessário. Com a inicial vieram os documentos. 

Solicitado parecer ao NAT, este fora coligido ao Id. 26515013. E, na 

sequência, após análise dos requisitos da tutela provisória de urgência 

(probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo), a medida foi deferida, conforme Id. 26523285. O Município de 

Colíder, ao Id. 27108220, apresentou contestação, alegando, em sede de 

preliminar, ausência de interesse de agir sob o argumento de que o pedido 

de substituição da prótese já foi solicitado na via administrativa e, ainda, 

sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência da 

demanda. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou 

contestação ao Id. 27374545, alegando, em síntese, a ausência de 

interesse processual, limitação orçamentária, bem como que a concessão 

do procedimento pleiteado pelo paciente poderia prejudicar o fornecimento 

de tratamento para outras patologias comprometendo o princípio da 

universalidade do acesso a saúde. Ainda, em sua peça contestatória, 

alega a impertinência de aplicação da multa cominatória. Ao final, pugna 

pela improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação a 

contestação ao Id. 28993431, e ao final reiterou os pedidos iniciais, 

pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I do art. 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;” [...] II 

- o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer, para cumprir o dever político-constitucional de garantir 

o acesso ao serviço de saúde c/c pedido de antecipação de tutela, 

proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, agindo como 

substituto processual de Deolinda de Fátima Alves da Silva, em face do 

Município de Colíder/MT e Estado de Mato Grosso, cuja tônica gira em torno 

de suposto dever dos requeridos para com a paciente de lhe fornecer, 

gratuitamente, o indispensável para o tratamento de sua saúde. Nesse 

contexto, o art. 6º da Constituição Federal é taxativo ao afirmar que a 

saúde é um DIREITO social, lembrando que a “seguridade social 

compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde (...)” (art. 194-A). Mais adiante, o art. 196 é enfático ao proclamar 

que a “saúde é direito de todos e dever do Estado (...)”. Dessa feita, não 

há dúvida de que a saúde é um direito social que dimana da própria 

Constituição Federal, devendo ser protegida e garantida pelo Estado, 

conforme entendimento do TJ/MT: "(...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(...) OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AO ESTADO - FORNECIMENTO GRATUITO 

EM LEITO DE UTI - PACIENTE ACOMETIDO DE QUADRO GRAVE COM 

RISCO DE VIDA (...) PROMOÇÃO DA SAÚDE - RESPONSABILIDADE DO 

ESTADO - NORMA DEFINIDORA DE DIREITO FUNDAMENTAL - APLICAÇÃO 

IMEDIATA - ART. 5º, § 1º, CF - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE 

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - INVIABILIDADE - ALEGAÇÃO DE 

INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER EXECUTIVO - 

IMPROCEDÊNCIA (...) Sendo a saúde e a vida direitos de todos e dever do 

Estado, possuem aplicação imediata, não se cuidando, pois, de norma 

programática, mas sim definidora de direito fundamental, ex vi do artigo 5º, 

§ 1º da Lei Maior (...) A alegada ausência de previsão orçamentária não 

pode ser motivo para a negativa de internação em UTI e para o respectivo 

pagamento das despesas dela decorrentes, uma vez que não há termos 

de comparação entre previsão orçamentária e o direito à vida”.[1] Com 

esse entendimento, fica também afastada a tese levantada pelo Estado de 

Mato Grosso, segundo a qual o pleito não poderia ser acolhido sob a 

justificativa de ser inadmissível ao Poder Público criar despesas fora do 

orçamento. Como já se disse, ao tentar sopesar o direito à saúde ou à vida 

com um direito patrimonial do Estado, obviamente que este sucumbirá, em 

razão de aqueles serem bens de primeira grandeza. A propósito, 

ratificando o raciocínio acima desenvolvido, invoco a seguinte 

jurisprudência do TJ/RS: “(...) A Constituição Federal estabelece que as 

crianças e os adolescentes têm absoluta prioridade em seu tratamento de 

saúde. O Município não pode se escusar de suas obrigações 

constitucionais. Ademais, o bem vida encontra-se em patamar superior 

aos interesses meramente patrimoniais (...)[2] . (negritou-se) Destarte, 

cabe ao Poder Público, qualquer que seja os entes da federação, 

organizar suas finanças, dentro das diretrizes legais, a fim de possibilitar 

a prestação de ações e serviços públicos de saúde, atendendo de forma 

adequada às necessidades da população, em especial, às crianças, 

adolescentes e idosos. Em todo caso, mesmo que os Entes Públicos 

comprovassem o esvaziamento de seus recursos, ainda assim, persistiria 

a obrigação de prestação do serviço de saúde, haja vista que o valor vida 

se encontra em patamar superior ao interesse econômico destes, 

conforme já se posicionou o STF: “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5, caput), ou fazer 

prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro 

e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema, que 

razões de ordem ético-jurídica impõe ao julgador uma só e possível opção: 

o respeito indeclinável à vida"[3] . Vale registrar que nesse campo nem 

mesmo o sempre invocado “princípio da reserva do possível” pode ser 

aplicado. Afinal, conforme o entendimento do TJ/RS, “as doutrinas de 

resistência à justiciabilidade dos direitos sociais da afronta ao princípio da 

separação dos poderes, inexistência de previsão orçamentária e reserva 

do possível não têm lugar quando em pauta direito fundamental que se 

relaciona intimamente com o princípio da dignidade da pessoa humana e 

insere-se no padrão hermenêutico do mínimo existencial, como o direito à 

saúde (...)”[4] , salvo, obviamente, situações excepcionais não verificadas 

no caso judicializado. (negritou-se e grifou-se) Bem por isso, o 

argumentos de que se estaria invadindo seara afeita à oportunidade e à 

conveniência dos atos da Administração Pública é de todo infundado. 

Afinal, busca-se com a presente prestação jurisdicional tão-somente 

implementar um direito mínimo assegurado constitucionalmente, sob pena 

de imprimir ao mérito do ato administrativo maior envergadura que as 

próprias normas constitucionais, ou seja, regras de discricionariedade do 

Administrador Público estariam se sobrepondo a princípios constitucionais, 

cuja densidade axiológica revela bens de primeira grandeza, como a vida 

e à saúde. O que é pior, a vingar tal tese, chegar-se-ia, sem muito 

esforço, a considerar o direito à vida e à saúde como discricionariedade 
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do Estado. Assim, é preciso reiterar o que já foi dito, quando do 

deferimento da tutela provisória de urgência, no sentido de que o direito 

social, dentre os direitos fundamentais, é notável pela finalidade de 

realizar a justiça distributiva, de sorte que aquele que originariamente não 

teria condições de usufruir os direitos fundamentais alcançaria nos 

direitos sociais, elencados na Constituição Federal, o meio para se igualar 

aos demais, com o desenvolvimento de uma vida digna. Afinal, 

pertencentes à segunda geração dos direitos fundamentais, visam nada 

mais nada menos que a igualdade entre os homens. No caso judicializado, 

como se nota, a parte autora, é pessoa pobre na forma da lei, não 

possuindo condições financeiras para custear o seu tratamento. O art. 

196 da Constituição Federal, ao determinar que a saúde é direito de todos 

e dever do Estado, refere-se a todos os entes da Federação, os quais 

possuem competência comum no cuidado da saúde da população (art. 23, 

II, da CF), ou seja, trata-se de obrigação do Estado em sentido genérico 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) de assegurar às pessoas 

desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação e tratamento 

necessários para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves, 

havendo, portanto, uma solidariedade entre os três entes da federação, 

conforme a orientação jurisprudencial do STJ: “(...) FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE. LEGITIMIDADE DA UNIÃO, DO 

ESTADO E DO MUNICÍPIO PARA FIGURAREM NO PÓLO PASSIVO DA 

DEMANDA (...) A Carta Magna de 1988 erige a saúde como um direito de 

todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação 

do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o 

acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em 

especial, as mais graves. 4. Sendo o SUS composto pela União, Estados e 

Municípios, IMPÕE-SE A SOLIDARIEDADE DOS TRÊS ENTES FEDERATIVOS 

NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA”.[5] (Grifou-se e negritou-se). 

Identicamente é o posicionamento do TJ/RS: “(...) O art. 196 da 

Constituição Federal, ao determinar que a saúde é direito de todos e dever 

do Estado, refere-se a todos os Entes da Federação, os quais possuem 

competência comum no cuidado da saúde da população (art. 23, II, da CF). 

Tendo estes RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, não cabe a denunciação à 

lide do Estado, uma vez que PODE O ADMINISTRADO EXIGIR SEU DIREITO 

À SAÚDE DE QUALQUER DOS ENTES. MÉRITO - A Constituição Federal 

estabelece que as crianças e os adolescentes têm absoluta prioridade em 

seu tratamento de saúde. O Município não pode se escusar de suas 

obrigações constitucionais. Ademais, o bem vida encontra-se em patamar 

superior aos interesses meramente patrimoniais”[6]. (negritou-se) “(...) O 

art. 196 da Constituição Federal, ao determinar que a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, refere-se a todos os Entes da Federação, os 

quais possuem competência comum no cuidado da saúde da população 

(art. 23, II, da CF) (...) A Constituição Federal estabelece que as crianças e 

os adolescentes têm absoluta prioridade em seu tratamento de saúde. O 

ESTADO E O MUNICÍPIO NÃO PODEM SE ESCUSAR DE SUAS 

OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS. Ademais, o bem vida encontra-se em 

patamar superior aos seus interesses meramente patrimoniais”[7]. 

(negritou-se e grifou-se) “(...) DIREITO CONSTITUTICIONAL. DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. LEGITIMIDADE. É dever de 

todos entes da federação prestar, de forma solidária, serviços de 

atendimento à saúde da população, não podendo o Estado, se procurado, 

negar-se a responder por tratamento de moléstia grave (...) a Constituição 

Federal (art. 23, III) estabelece que a saúde pública é dever de todos os 

entes federativos, de forma solidária, indiscutivelmente”.[8] (negritou-se e 

grifou-se) Dentro desse raciocínio, é consequência que deriva do próprio 

pensamento lógico e sistemático a conclusão de que o encaminhamento 

de paciente para tratamento deve estar embutido na obrigação dos Entes 

Públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de forma indireta, 

descumprir um comando que a constituição diretamente determina. Afinal, 

a obrigação estatal de zelar pela saúde da população, em especial aquela 

carente de recursos financeiros, deve ser efetiva e não mera 

proclamação otimista, i.e., deve englobar todas as medidas que viabilizem 

esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do TJ/MT e do TJ/RS, 

respectivamente: “(...) CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA POSSIBILITAR 

TRATAMENTO MÉDICO - NEGATIVA DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

ORÇAMENTÁRIA - DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A SAÚDE - 

RECURSO IMPROVIDO. A NEGATIVA DE CUSTEAR TRANSPORTE PARA 

POSSIBILITAR TRATAMENTO MÉDICO AFRONTA OS DISPOSITIVOS 

CONSTITUCIONAIS QUE GARANTEM ACESSO À SAÚDE PÚBLICA”.[9] 

(negritou-se e grifou-se) Em suma, o cidadão não pode ter obstaculizado o 

seu direito constitucional à saúde por questões de ordem orçamentária, 

bem como pela discussão eventualmente travada entre os próprios Entes 

Públicos, a respeito de quem arcará com as despesas ou a quem caberá o 

transporte do paciente para fora do seu domicílio. Essa é questão 

estranha ao administrado que paga seus impostos. Assim, diante da 

obrigação de fazer, imposta pela Constituição, e que está sendo preciso 

esta demanda para re-determinar o cumprimento daquele comando 

originário, o modo como os requeridos cumprirão a norma constitucional é 

matéria afeta ao próprio Executivo, que nada tem que ver com a parte 

requerente. O que não se pode aceitar é que problemas internos do Poder 

Executivo (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da 

Federação) dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação. Diante do 

acima exposto, ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido da parte autora, confirmando a 

tutela antecipada, para DETERMINAR que os requeridos FORNEÇAM 

gratuitamente, a parte requerente, todos os recursos necessários para 

viabilizar o seu tratamento de saúde nos termos da inicial, quer sejam, 

procedimento cirúrgico, fornecimento de remédios, transporte, consultas, 

exames, internações ou outras medidas que possam dar efetividade ao 

TRATAMENTO, independentemente de novas determinações judiciais. 

ISENTO os requeridos do pagamento de despesas e custas processuais, 

salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos pelo autor, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro 

de 2001. Interposto recurso de apelação, independentemente de 

descabida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos 

termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. De resto, 

transitada esta em julgado, havendo ou não interposição de recurso, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em abono ao 

“princípio do duplo grau de jurisdição obrigatório”, com nossas 

homenagens de estilo (art. 496 do CPC). Quanto ao pedido de bloqueio (Id. 

28994199), tendo em vista o lapso temporal decorrido, por cautela, 

INTIMEM-SE os requeridos para informarem, em 5 (cinco) dias, qual 

situação se encontra o procedimento administrativo para fornecimento do 

aparelho auditivo a paciente DEOLINDA DE FATIMA ALVES DA SILVA. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001186-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL EURIPEDES POLTRONIERI RODRIGUES (EXECUTADO)

JOSE PEDRO RODRIGUES FILHO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MT13779-E (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DE AMBAS AS PARTES, ACERCA DA 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000554-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TIBURSKI SALVADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico que, autorizado 

pela Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e 

Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo. COLÍDER, 29 de abril de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 
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DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000415-63.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUINO ENGSTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Faço juntada do incluso OFICIO N. 992/2017/ADJ/10.521 -GERENCIA 

EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT - COMUNICADO DE CUMPRIMENTO DE 

DECISÃO E INFORMA QUE O BENEFICIO SERÁ CESSADO EM 04/10/2017.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001722-18.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MONATO DA SILVA AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos. COLÍDER, 

29/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000723-02.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO TORO TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico que, autorizado 

pela Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e 

Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo. COLÍDER, 29 de abril de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000577-87.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARINELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000577-87.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: RUBENS MARINELLI 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. Cuida-se de petição 

requerendo o cumprimento de sentença. Nos moldes do art. 535 do CPC, 

INTIME-SE a Fazenda Pública executada, na pessoa de seu representante 

judicial, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nestes mesmos 

autos, impugnar a execução. Descabida a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, em respeito às normas da Lei 

9.099/95 e conforme enunciado nº. 97 do FONAJE. Apresentada 

impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, em cinco 

(5) dias. Decorrido in albis o prazo para impugnação, CERTIFIQUE-SE e 

tornem os autos conclusos para novas deliberações. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000135-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI SODER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000135-58.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

EXECUTADO: VANDERLEI SODER Vistos. Ante o teor do petitório retro, 

incabível a continuidade da marcha processual. Desta feita, ARQUIVEM-SE 

os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001870-29.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO MARIA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001870-29.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ANGELO MARIA BISPO 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. INTIMEM-SE as partes quanto 

ao retorno dos autos. Nada sendo requerido no prazo de cinco (5) dias, 

ARQUIVE-SE o feito, procedendo com as baixas e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002197-37.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEREIRA LIMA DOS SANTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MÁRCIO AUGUSTO LANZA (REQUERIDO)

MAGDA ARAGÃO CAVALHEIRO (REQUERIDO)

MARCIA AUGUSTO LANZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA OAB - MT0016366A 

(ADVOGADO(A))

LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA OAB - MT17820/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1002197-37.2019.8.11.0009. REQUERENTE: NEUZA PEREIRA LIMA DOS 

SANTOS EIRELI REQUERIDO: MARCIA AUGUSTO LANZA, MÁRCIO 

AUGUSTO LANZA, MAGDA ARAGÃO CAVALHEIRO Vistos; Ante o teor 

do artigo 2º, §4º, da portaria conjunta nº 249/2020, que veta a realização 

de audiências no período entre 20 de março e 20 de abril de 2020, como 

medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, POSTERGO a 

necessária designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento. Dessa forma, PERMANEÇAM os autos em cartório até o final 

da suspensão mencionado na Portaria e suas prorrogações. Após o 

retorno ao normal das atividades forenses, voltem os autos CONCLUSOS 

para designação de nova assentada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-05.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOLIMAR FELISBINO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MIRANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000339-05.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JOLIMAR FELISBINO TEIXEIRA 

REQUERIDO: APARECIDO MIRANDA Vistos. Estabelece o art. 51, inc. I, da 

Lei nº. 9.099/95 que extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei, quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou 

não se der no prazo de trinta dias. Como se vê, o ônus de habilitar o 

espólio nos autos é da própria parte, conforme se infere igualmente do art. 

313, § 2º, inc. I, do CPC, lei aplicada subsidiariamente ao caso: Art. 313. 

Suspende-se o processo: [...] § 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao 

tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do 

processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação 

do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o 

sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no 

mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses Assim, INTIME-SE a parte 

autora para que comprove a citação do espólio, de quem for o sucesso 

ou, se for o caso, dos herdeiros no prazo de trinta (30) dias (art. 51, inc. I, 

da Lei 9.099/95), sob pena de extinção. Após, à conclusão para novas 

deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000669-36.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE DE LIMA GONCALVES (REQUERENTE)

MARCOS BASILIO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO(A))

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MAGALHAES RODRIGUES BUSCH OAB - SP144698 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AZEVEDO KAIRALLA OAB - SP143415 (ADVOGADO(A))

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT14755-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000669-36.2017.8.11.0009. REQUERENTE: MARCOS BASILIO SOARES, 

ADRIELE DE LIMA GONCALVES REQUERIDO: PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos. A parte exequente requer a 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (id. 

27339148). De proêmio, destaco que, não obstante a divergência 

doutrinária e jurisprudencial a respeito do tema, entendo que o pedido de 

desconsideração da personalidade deve ser autuado como um incidente, 

em autos apartados, porquanto não se apresenta como o objetivo principal 

do feito executivo, que é a realização de atos necessários à satisfação do 

direito do credor e, consequentemente, a compelir o devedor a adimplir a 

obrigação. Todavia, no presente caso, por este Magistrado entender não 

ser o momento processual adequado para o processamento do incidente 

em questão, a fim de evitar a prática de atos processuais despiciendos, 

analiso o pedido nestes próprios autos. Como é cediço, a 

desconsideração da personalidade jurídica tem como objeto a extensão 

dos efeitos de certas e determinadas obrigações aos bens particulares 

dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Para aplicação de tal 

instituto, aplica-se no direito vigente duas teorias: teoria maior e teoria 

menor da desconsideração da personalidade jurídica. A diferenciação 

existente entre elas concerne aos requisitos necessários para sua 

decretação. Para a teoria maior, cuja fonte normativa se extrai do art. 50 

do Código Civil, para a desconsideração da personalidade jurídica se faz 

necessário o explícito abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio 

de finalidade ou pela confusão patrimonial. Já para a teoria menor, que 

encontra guarida no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, 

autorizada está a aplicação do instituto quando a personalidade jurídica for 

de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao 

consumidor. Porém, independentemente da teoria adota, a 

desconsideração da personalidade jurídica, que é medida extrema, 

somente pode ocorrer depois de esgotadas as vias creditícias ou quando 

se logre comprovar a fraude em alguma das suas modalidades, o que não 

restou claramente demonstrado nos autos. Destarte, observa que a busca 

de bens da empresa executada se limitou à realização de uma única 

penhora via sistema BACENJUD, não comprovando a parte exequente a 

inexistência de veículos, bem imóveis ou qualquer outro ativo penhorável 

da empresa demandada. Desta feita, porque não esgotados todos meios 

de execução em relação à pessoa jurídica executada, INDEFIRO, por ora, 

o processamento do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica formulado nos autos, sem prejuízo de eventual nova análise do 

pedido, em momento posterior, acaso preenchidos os requisitos legais. 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de cinco (5), indicar bens da 

parte devedora passíveis de penhora, sob pena de extinção. Após, à 

conclusão para novas deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000171-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA ELIZABETE TARGA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000171-03.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: ILDA ELIZABETE TARGA RODRIGUES Vistos. Em que pese o 

entendimento do colega Magistrado exarado no decisum retro, tenho que a 

condição de optante do Simples Nacional não é requisito de legitimidade 

para que pessoas jurídicas ocupem o polo ativo em demandas judiciais 

nos Juizados Especiais. Destarte, o art. 8º, § 1º, inc. II, da Lei 9.099/95 

positiva que: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por 

esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. § 1o 

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: [...] II - 

as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. A referida Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, por seu turno, previu 

apenas o critério de faturamento para classificação da empresa como ME 
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ou EPP, sem fazer menção à condição de optante do Simples Nacional, 

conforme se vê: Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, 

consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a 

sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 

responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei 

no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso da 

microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); II - no caso de 

empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou 

inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

Destaque para o disposto no art. 3º-B da supramencionada Lei 

Complementar, que assim assevera (destaques acrescidos): Art. 3o-B. Os 

dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no 

Capítulo IV, são aplicáveis a todas as microempresas e empresas de 

pequeno porte, assim definidas pelos incisos I e II do caput e § 4o do art. 

3o, ainda que não enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, 

por vedação ou por opção. Veja-se, portanto, que uma pessoa jurídica 

pode ser considerada como microempresa ou de pequeno porte ainda que 

não tenha aderido ao sistema tributário Simples Nacional. Vale dizer, 

ademais, que a adesão ao sistema do Simples é facultativa, não se 

constituindo requisito para que a empresa litigue no Juizado Especial. 

Desta feita, constatado que a parte exequente é empresa de pequeno 

porte, conforme documento colacionado aos autos, delibero pelo 

prosseguimento do feito. INDEFIRO, por ora, o pedido de penhora do bem 

imóvel indicado ao id. 17717061, considerando que o pleito não segue a 

ordem preconizada pelo art. 835 do CPC. Vejamos: Art. 835. A penhora 

observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie 

ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida 

pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 

veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - 

semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades 

simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 

devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Apesar de não ter caráter absoluto, 

extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a referida 

ordem só não deve ser seguida quando comprovada “não somente a 

manifesta vantagem para o executado, mas também a ausência de 

prejuízo para o exequente” (STJ, REsp 1.168.543, Rel. Min. Sidney Beneti, 

julgado em 05.03.2013), o que não restou claramente demonstrado nos 

autos. Ademais, vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio da menor 

onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), de sorte que a solução que 

melhor concilia os interesses das partes na execução – do credor de ter o 

crédito satisfeito e do devedor de não ser demasiadamente prejudicado 

com a execução – é a que determina que se atenda à ordem prevista no 

art. 835 do CPC, de modo que, em restando frustradas as tentativas de 

penhora dos bens que precedem os imóveis na aludida gradação legal, 

não haverá óbice a que a constrição recaia sobre outros bens do dever. 

Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de cinco (5), 

impulsione o feito, a fim de especificar o modo a que pretende dar 

seguimento à execução. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010636-54.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI F. DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA OAB - MT0016366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIONATA ONEVAN NEUBURG GRAFF (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) parte autora, por intermédio do(a) advogado(a)(s) 

constituído nos autos,para impulsionar o feito, em cinco (5) dias, pugnando 

pelo que entender de direito, sob pena de extinção, Conforme Decisão 

Judicial ID. 31097912.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010655-65.2012.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAPHIRELL BRINNER CORREA PITON OAB - MT15843/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT13549-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO MECANICA FORCEL (EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

8010655-65.2012.8.11.0009. EXEQUENTE: CLARICE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: AUTO MECANICA FORCEL, BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Ante o teor da certidão de id. 20575456, dando conta de que não existe 

saldo vinculado nestes autos, INDEFIRO o pedido de levantamento de 

valores formulado pela parte requerida. INTIME-SE o interessado. Nada 

sendo requerido em cinco (5) dias, retornem os autos ao arquivo. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010577-66.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR LEANDRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

8010577-66.2015.8.11.0009. EXEQUENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

EXECUTADO: JUNIOR LEANDRO DA SILVA Vistos. Deixo de apreciar, por 

ora, o pedido formulado ao id. 11267509, vez que o executado ainda não 

fora regularmente intimado para cumprir voluntariamente o acordo 

entabulado nos autos. Assim, INTIME-SE a parte exequente para cumprir 

integralmente o despacho de id. 23942347, informando o endereço 

atualizado do requerido para intimação, sob pena de extinção. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000438-72.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ROMEIRO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUA COLÍDER LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 423 de 841



1000438-72.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: ANA LUCIA ROMEIRO MARTINS 

EXECUTADO: ÁGUA COLÍDER LTDA Vistos. INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de cinco (5) dias, se manifeste quanto ao depósito 

realizado nos autos, sendo que o silêncio será interpretado como 

concordância de quitação. Após, à conclusão para novas deliberações. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000407-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000407-52.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: ROBERTO ALVES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de cinco (5) 

dias, se manifeste quanto ao depósito realizado nos autos, sendo que o 

silêncio será interpretado como concordância de quitação. Após, à 

conclusão para novas deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000440-08.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILIANDRO DA SILVA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA SILVA MELO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000440-08.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: GILIANDRO DA SILVA SOARES 

EXECUTADO: MARIA DA SILVA MELO Vistos. De proêmio, INDEFIRO o 

pedido de suspensão do processo, pois contrário aos princípios da 

celeridade e efetividade que regem os Juizados Especiais Cíveis. Por outro 

lado, verifico que no caso presente devem incidir as consequências que o 

ordenamento jurídico prevê para o réu revel, dentre as quais a disposta no 

art. 346 do CPC, que determina a dispensa da intimação dos atos 

processuais àquele que deixou de constituir advogado nos autos. É a 

jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU 

REVEL, CITADO PESSOALMENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE 

NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU 

CONTESTAÇÃO. LEI Nº 11.232/05. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 322 DO CPC. [...] 2. Nos termos 

do art. 322 do Código de Processo Civil, será dispensado da intimação dos 

atos processuais o réu revel que não constituiu advogado nos autos. 3. 

Após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por quantia fundada em 

título judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo 

foi certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a 

inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação 

pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença. 4. Recurso 

especial improvido. (STJ, REsp 1241749 / SP, Rel. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, Sexta Turma, Data Julgamento 27/09/2011, data da 

publicação 13/10/2011 – destaques acrescidos). Desta feita, aguarda-se, 

a partir da data da publicação desta decisão, o decurso do prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, espontaneamente, efetue o 

pagamento do débito, sendo certo de que, caso não efetuado o 

pagamento no prazo supra, o débito fica, desde já, acrescido de multa de 

10% (dez por cento). Descabida a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, em respeito às normas da Lei 

9.099/95 e conforme enunciado nº. 97 do FONAJE. Esclareça-se que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou intimação, apresente, nestes mesmos autos, embargos à 

execução (art. 52, inc. IX, da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 525 do CPC). Não 

efetuado o pagamento voluntário do débito, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a 

parte credora para apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da 

multa (10%), e indicar a que termos pretende dar seguimento à execução. 

Consigna-se que eventuais pedidos de restrição de bens deverão seguir, 

preferencialmente, a ordem preconizada no art. 835 do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito que, preterindo a referida gradação legal, não 

estiver devidamente fundamentado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000904-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE JESUS DA ROSA (EXECUTADO)

J. H. JESUS DA ROSA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000904-66.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: J. H. JESUS DA ROSA - EPP, JOSE HENRIQUE JESUS DA 

ROSA Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte 

embargante contra a decisão emanada deste Juízo. A parte embargante 

argumenta, em síntese, haver vício no decisório, em relação ao documento 

apto a demonstrar a condição de microempresa da parte autora. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Na forma do art. 48, caput, da Lei 

n. 9.099/95, são cabíveis os embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Por sua vez, o 

art. 1.022, caput, do CPC, dispõe que cabem os embargos de declaração 

para aclarar a decisão obscura, eliminar contradição, suprir a omissão ou 

corrigir erro material. É de conhecimento deste Juízo que do julgamento 

dos embargos de declaração pode advir alteração da decisão embargada, 

hipótese em que o aludido recurso terá efeitos modificativos ou 

infringentes. Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de 

declaração é exceção à regra, devendo ser admitida apenas como 

consequência da correção de premissa equivocada no julgamento, ou, 

a i n d a ,  p a r a  a s  h i p ó t e s e s  e m  q u e  s a n a d a  a 

omissão/contradição/obscuridade haja necessidade de alteração 

substancial no decisum. Perlustrando os autos, denoto que a parte 

embargante, em verdade, discorda da tese jurídica adotada pelo Juízo 

quando da fundamentação do decisório, manejando os embargos 

declaratórios em voga com o escopo de modificar o teor da decisão. Com 

efeito, o Juízo prolator da decisão embargada, em análise às 

circunstâncias dos autos, ditou seu convencimento no sentido de que, 

compete à parte promovente, como condição para ter acesso ao Juizado 

Especial, demonstrar cumulativamente a existência do contrato social, 

CNPJ, o enquadramento da pessoa jurídica na condição de microempresa 

e empresa de pequeno porte, consoante a legislação de regência (Lei 

Complementar nº. 123/2006) e a sua qualificação tributária na condição de 

optante pelo simples nacional. Ora, a omissão a que se prestam a sanar 

os embargos de declaração é aquela relacionada à ausência de 

apreciação dos pedidos formulados pelas partes, a obscuridade consiste 

na falta de clareza na fundamentação e a contradição da decisão 

corresponde aos fundamentos do próprio julgado, jamais a contrariedade 

à lei, ao entendimento do Juízo ou da parte, muito menos à prova dos 

autos, sendo que nenhum dos vícios arrolados é visto na decisão 

objurgada. Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de mácula apta 

a ensejar o manejo dos embargos de declaração, o não acolhimento do 

recurso é medida que se impõe. Repise-se que é a existência efetiva de 

omissões, obscuridades ou contradições o que delimita o núcleo jurídico 

dos embargos declaratórios, objetivando, essencialmente, a 

complementação do julgamento, expungindo da prestação jurisdicional 
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aquelas máculas. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão constante 

nos presentes embargos declaratórios, por não haver, s.m.j., nenhum vício 

na decisão prolatada, nos termos do artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95 c/c artigo 1.022, §1º, inciso I, do CPC. Todavia, considerando que 

este Magistrado não coaduna com o entendimento adotado por seu 

antecessor, REVOGO a decisão retro e passo a impulsionar o feito nos 

seguintes termos: De início, tenho que a condição de optante do Simples 

Nacional não é requisito de legitimidade para que pessoas jurídicas 

ocupem o polo ativo em demandas judiciais nos Juizados Especiais. 

Destarte, o art. 8º, § 1º, inc. II, da Lei 9.099/95 positiva que: Art. 8º Não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil. § 1o Somente serão admitidas a 

propor ação perante o Juizado Especial: [...] II - as pessoas enquadradas 

como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de 

pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 

de 2006. A referida Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

por seu turno, previu apenas o critério de faturamento para classificação 

da empresa como ME ou EPP, sem fazer menção à condição de optante do 

Simples Nacional, conforme se vê: Art. 3º Para os efeitos desta Lei 

Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno 

porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual 

de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da 

Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso da 

microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); II - no caso de 

empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou 

inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

Destaque para o disposto no art. 3º-B da supramencionada Lei 

Complementar, que assim assevera (destaques acrescidos): Art. 3o-B. Os 

dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no 

Capítulo IV, são aplicáveis a todas as microempresas e empresas de 

pequeno porte, assim definidas pelos incisos I e II do caput e § 4o do art. 

3o, ainda que não enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, 

por vedação ou por opção. Veja-se, portanto, que uma pessoa jurídica 

pode ser considerada como microempresa ou de pequeno porte ainda que 

não tenha aderido ao sistema tributário Simples Nacional. Vale dizer, 

ademais, que a adesão ao sistema do Simples é facultativa, não se 

constituindo requisito para que a empresa litigue no Juizado Especial. 

Assim, constatado que a parte autora, ora embargante é microempresa, 

conforme documentos colacionados aos autos, delibero pelo 

prosseguimento do feito. Considerando que a parte executada manifestou 

interesse na composição do litígio, e em observância ao disposto no arts. 

139, inciso V, e 334 do NCPC c.c. a Resolução nº 125 do Conselho 

Nacional de Justiça, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, devendo a Secretaria 

Judicial designar data para realização da sessão de conciliação conforme 

pauta disponível, bem como intimar ambas as partes para o respectivo 

comparecimento. Caso não haja conciliação, INTIME-SE a parte exequente 

para no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar o feito. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001734-95.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARRARA CAMILO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001734-95.2019.8.11.0009. REQUERENTE: VINHA FILHO & CIA LTDA - 

EPP REQUERIDO: FRANCISCO CARRARA CAMILO DE OLIVEIRA Vistos. Em 

que pese o entendimento do colega Magistrado exarado no decisum retro, 

tenho que a condição de optante do Simples Nacional não é requisito de 

legitimidade para que pessoas jurídicas ocupem o polo ativo em demandas 

judiciais nos Juizados Especiais. Destarte, o art. 8º, § 1º, inc. II, da Lei 

9.099/95 positiva que: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: 

[...] II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. A referida Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, por seu turno, previu 

apenas o critério de faturamento para classificação da empresa como ME 

ou EPP, sem fazer menção à condição de optante do Simples Nacional, 

conforme se vê: Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, 

consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a 

sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 

responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei 

no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso da 

microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); II - no caso de 

empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou 

inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

Destaque para o disposto no art. 3º-B da supramencionada Lei 

Complementar, que assim assevera (destaques acrescidos): Art. 3o-B. Os 

dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no 

Capítulo IV, são aplicáveis a todas as microempresas e empresas de 

pequeno porte, assim definidas pelos incisos I e II do caput e § 4o do art. 

3o, ainda que não enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, 

por vedação ou por opção. Veja-se, portanto, que uma pessoa jurídica 

pode ser considerada como microempresa ou de pequeno porte ainda que 

não tenha aderido ao sistema tributário Simples Nacional. Vale dizer, 

ademais, que a adesão ao sistema do Simples é facultativa, não se 

constituindo requisito para que a empresa litigue no Juizado Especial. 

Assim, constatado que a parte exequente é microempresa, conforme 

documentos colacionados aos autos, delibero pelo prosseguimento do 

feito. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DETERMINO a 

designação de audiência de conciliação pelo(a) conciliador(a) da 

Comarca, conforme pauta do Juízo. CITE-SE a parte promovida do inteiro 

teor do pedido inicial e INTIME-A da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). INTIME-SE a parte autora, cientificando 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001728-88.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO GERALDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001728-88.2019.8.11.0009. REQUERENTE: VINHA FILHO & CIA LTDA - 

EPP REQUERIDO: MARCOS ANTONIO GERALDO Vistos. Em que pese o 

entendimento do colega Magistrado exarado no decisum retro, tenho que a 

condição de optante do Simples Nacional não é requisito de legitimidade 

para que pessoas jurídicas ocupem o polo ativo em demandas judiciais 
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nos Juizados Especiais. Destarte, o art. 8º, § 1º, inc. II, da Lei 9.099/95 

positiva que: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por 

esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. § 1o 

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: [...] II - 

as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. A referida Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, por seu turno, previu 

apenas o critério de faturamento para classificação da empresa como ME 

ou EPP, sem fazer menção à condição de optante do Simples Nacional, 

conforme se vê: Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, 

consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a 

sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 

responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei 

no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso da 

microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); II - no caso de 

empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou 

inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

Destaque para o disposto no art. 3º-B da supramencionada Lei 

Complementar, que assim assevera (destaques acrescidos): Art. 3o-B. Os 

dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no 

Capítulo IV, são aplicáveis a todas as microempresas e empresas de 

pequeno porte, assim definidas pelos incisos I e II do caput e § 4o do art. 

3o, ainda que não enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, 

por vedação ou por opção. Veja-se, portanto, que uma pessoa jurídica 

pode ser considerada como microempresa ou de pequeno porte ainda que 

não tenha aderido ao sistema tributário Simples Nacional. Vale dizer, 

ademais, que a adesão ao sistema do Simples é facultativa, não se 

constituindo requisito para que a empresa litigue no Juizado Especial. 

Assim, constatado que a parte exequente é microempresa, conforme 

documentos colacionados aos autos, delibero pelo prosseguimento do 

feito. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DETERMINO a 

designação de audiência de conciliação pelo(a) conciliador(a) da 

Comarca, conforme pauta do Juízo. CITE-SE a parte promovida do inteiro 

teor do pedido inicial e INTIME-A da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). INTIME-SE a parte autora, cientificando 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001746-12.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO RICARDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001746-12.2019.8.11.0009. REQUERENTE: VINHA FILHO & CIA LTDA - 

EPP REQUERIDO: LEANDRO RICARDO DA SILVA Vistos. Em que pese o 

entendimento do colega Magistrado exarado no decisum retro, tenho que a 

condição de optante do Simples Nacional não é requisito de legitimidade 

para que pessoas jurídicas ocupem o polo ativo em demandas judiciais 

nos Juizados Especiais. Destarte, o art. 8º, § 1º, inc. II, da Lei 9.099/95 

positiva que: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por 

esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. § 1o 

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: [...] II - 

as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. A referida Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, por seu turno, previu 

apenas o critério de faturamento para classificação da empresa como ME 

ou EPP, sem fazer menção à condição de optante do Simples Nacional, 

conforme se vê: Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, 

consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a 

sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 

responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei 

no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso da 

microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); II - no caso de 

empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou 

inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

Destaque para o disposto no art. 3º-B da supramencionada Lei 

Complementar, que assim assevera (destaques acrescidos): Art. 3o-B. Os 

dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no 

Capítulo IV, são aplicáveis a todas as microempresas e empresas de 

pequeno porte, assim definidas pelos incisos I e II do caput e § 4o do art. 

3o, ainda que não enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, 

por vedação ou por opção. Veja-se, portanto, que uma pessoa jurídica 

pode ser considerada como microempresa ou de pequeno porte ainda que 

não tenha aderido ao sistema tributário Simples Nacional. Vale dizer, 

ademais, que a adesão ao sistema do Simples é facultativa, não se 

constituindo requisito para que a empresa litigue no Juizado Especial. 

Assim, constatado que a parte exequente é microempresa, conforme 

documentos colacionados aos autos, delibero pelo prosseguimento do 

feito. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DETERMINO a 

designação de audiência de conciliação pelo(a) conciliador(a) da 

Comarca, conforme pauta do Juízo. CITE-SE a parte promovida do inteiro 

teor do pedido inicial e INTIME-A da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). INTIME-SE a parte autora, cientificando 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001725-36.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINSON PAULO TEIXEIRA VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001725-36.2019.8.11.0009. REQUERENTE: VINHA FILHO & CIA LTDA - 

EPP REQUERIDO: ELINSON PAULO TEIXEIRA VIEIRA Vistos. Em que pese o 

entendimento do colega Magistrado exarado no decisum retro, tenho que a 

condição de optante do Simples Nacional não é requisito de legitimidade 

para que pessoas jurídicas ocupem o polo ativo em demandas judiciais 

nos Juizados Especiais. Destarte, o art. 8º, § 1º, inc. II, da Lei 9.099/95 

positiva que: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por 

esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. § 1o 

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: [...] II - 

as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, 
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microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. A referida Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, por seu turno, previu 

apenas o critério de faturamento para classificação da empresa como ME 

ou EPP, sem fazer menção à condição de optante do Simples Nacional, 

conforme se vê: Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, 

consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a 

sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 

responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei 

no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso da 

microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); II - no caso de 

empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou 

inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

Destaque para o disposto no art. 3º-B da supramencionada Lei 

Complementar, que assim assevera (destaques acrescidos): Art. 3o-B. Os 

dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no 

Capítulo IV, são aplicáveis a todas as microempresas e empresas de 

pequeno porte, assim definidas pelos incisos I e II do caput e § 4o do art. 

3o, ainda que não enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, 

por vedação ou por opção. Veja-se, portanto, que uma pessoa jurídica 

pode ser considerada como microempresa ou de pequeno porte ainda que 

não tenha aderido ao sistema tributário Simples Nacional. Vale dizer, 

ademais, que a adesão ao sistema do Simples é facultativa, não se 

constituindo requisito para que a empresa litigue no Juizado Especial. 

Assim, constatado que a parte exequente é microempresa, conforme 

documentos colacionados aos autos, delibero pelo prosseguimento do 

feito. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DETERMINO a 

designação de audiência de conciliação pelo(a) conciliador(a) da 

Comarca, conforme pauta do Juízo. CITE-SE a parte promovida do inteiro 

teor do pedido inicial e INTIME-A da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). INTIME-SE a parte autora, cientificando 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001722-81.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO RODRIGUES DOURADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001722-81.2019.8.11.0009. REQUERENTE: VINHA FILHO & CIA LTDA - 

EPP REQUERIDO: HELIO RODRIGUES DOURADO Vistos. Em que pese o 

entendimento do colega Magistrado exarado no decisum retro, tenho que a 

condição de optante do Simples Nacional não é requisito de legitimidade 

para que pessoas jurídicas ocupem o polo ativo em demandas judiciais 

nos Juizados Especiais. Destarte, o art. 8º, § 1º, inc. II, da Lei 9.099/95 

positiva que: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por 

esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. § 1o 

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: [...] II - 

as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. A referida Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, por seu turno, previu 

apenas o critério de faturamento para classificação da empresa como ME 

ou EPP, sem fazer menção à condição de optante do Simples Nacional, 

conforme se vê: Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, 

consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a 

sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 

responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei 

no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso da 

microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); II - no caso de 

empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou 

inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

Destaque para o disposto no art. 3º-B da supramencionada Lei 

Complementar, que assim assevera (destaques acrescidos): Art. 3o-B. Os 

dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no 

Capítulo IV, são aplicáveis a todas as microempresas e empresas de 

pequeno porte, assim definidas pelos incisos I e II do caput e § 4o do art. 

3o, ainda que não enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, 

por vedação ou por opção. Veja-se, portanto, que uma pessoa jurídica 

pode ser considerada como microempresa ou de pequeno porte ainda que 

não tenha aderido ao sistema tributário Simples Nacional. Vale dizer, 

ademais, que a adesão ao sistema do Simples é facultativa, não se 

constituindo requisito para que a empresa litigue no Juizado Especial. 

Assim, constatado que a parte exequente é microempresa, conforme 

documentos colacionados aos autos, delibero pelo prosseguimento do 

feito. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DETERMINO a 

designação de audiência de conciliação pelo(a) conciliador(a) da 

Comarca, conforme pauta do Juízo. CITE-SE a parte promovida do inteiro 

teor do pedido inicial e INTIME-A da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). INTIME-SE a parte autora, cientificando 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-23.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STONE PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000967-23.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:JANIELE DA 

CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO MOREIRA DE 

OLIVEIRA SILVA POLO PASSIVO: STONE PAGAMENTOS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/06/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 29 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001822-22.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA NAMBIKUARA (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 427 de 841



Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1001822-22.2019.8.11.0046. AUTOR(A): ANGELINA 

NAMBIKUARA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos em substituição. 

Trata-se de ação de procedimento comum interposta por ANGELINA 

NAMBIKURA contra BANCO CETELEM S.A. todos devidamente 

qualificados. Aduziu em síntese que é idosa, analfabeta, indígena, 

aposentada por idade, e percebeu que estava ocorrendo descontos 

indevidos mensalmente de seu benefício. Argumentou que o empréstimo 

consignado não solicitado e que será demonstrado ao longo desta inicial, 

foi o contrato de nº 5181738258716 do BANCO requerido, a ser pago em 

60 parcelas de R$ 130,64. Requereu a condenação do requerido a 

ressarcir ao autor os danos morais e materiais. A contestação foi 

apresentada nos autos, ocasião em que o requerido alegou preliminar de 

ausência de pretensão resistida. No mérito aduziu que a parte autora por 

livre e espontânea vontade celebrou o contrato em questão, não havendo 

que se falar em dano indenizável. A audiência conciliatória restou 

infrutífera. Intimada, a parte autora apresentou impugnação nos autos, 

tendo argumentado que a requerida não apresentou qualquer contrato 

entabulado entre as partes. Vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 

Passo a análise da preliminar suscitada. Da ausência de prévio 

requerimento administrativo: rejeito a preliminar em questão, porquanto 

inexiste necessidade do esgotamento das vias administrativas para 

acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, CRFB. Quanto 

ao mérito a matéria em questão é de direito e de fato, porém, não há 

necessidade de produzir outras provas além das existentes nos autos, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

art. 355, I, do CPC. Ao que indica o contexto probatório dos autos, o autor 

foi vítima de utilização indevida de seus dados por terceiro, que realizou 

operação de empréstimo bancário. Verifico que a parte requerida deixou 

de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes. O ato ilícito 

está configurado porquanto não tomou a demandada os devidos cuidados 

quando da contratação. Ao que tudo indica autor foi vítima de um golpe, 

com o qual acabou a instituição financeira anuindo, ainda que de forma 

culposa. Entretanto, por se estar diante de responsabilidade objetiva, há 

de haver a responsabilização da instituição financeira. Diante da 

demonstração de fraude na contratação, cabível a restituição das 

parcelas descontadas de forma indevida. A parte requerida não 

demonstrou que o valor recebido extrajudicialmente pelo procurador da 

parte autora diz respeito ao empréstimo ora discutido. Do dano moral. Igual 

trânsito se defere à pretensa reparação por danos morais, vez que não 

sofreu a parte autora simples constrangimento ou transtorno inerente às 

relações sociais e/ou comerciais. Isso porque, a parte autora, seja por 

má-fé ou desorganização dos demandados, teve descontado de seu 

benefício previdenciário parcelas mensais decorrentes de supostos 

empréstimos consignados que não contratou. Os descontos perpetrados 

atingiram verba de natureza evidentemente alimentar e causaram 

inegáveis e desnecessários transtornos para a parte requerente, pois, 

parcos seus proventos de aposentadoria (cerca de um salário mínimo), 

por certo afetaram sobremaneira seu orçamento mensal. Os demandados 

se enquadram no conceito de fornecedor previsto no art. 3º, caput, do 

CDC, e fornecem produtos e serviços que são remunerados diretamente 

por seus consumidores. Portanto, como já referido alhures, respondem 

objetivamente perante eles por qualquer dano decorrente de sua atividade, 

como preceitua o art. 14, caput, do mesmo diploma legal. É dever dos 

demandados a conferência dos dados pessoais fornecidos pelos 

consumidores, e seu uso indevido é risco inerente à atividade 

desenvolvida, devendo por eles ser assumido, de modo que não é 

exceção que possa ser oposta ao consumidor como empecilho a sua 

pretensão indenizatória. Nessa senda, a conduta das partes demandadas 

causou à autora evidente dano moral que, no caso concreto, tenho que se 

trata de dano in re ipsa, o qual independe de prova material, de modo a 

pressupor indissociável sua ocorrência no evento em relevo. 

Ultrapassada tal questão, sendo evidente o dano moral perpetrado, passo 

à análise e fixação do quantum a ser indenizado. O quantum indenizatório 

deve ser fixado com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

observando a posição social da vítima, a extensão do dano e a 

capacidade financeira do demandado. Deve ser suficiente para 

desestimular a reiteração da conduta, sem que constitua causa de 

locupletamento excessivo do lesado. Nesse contexto, considerando que 

se está a frente de instituição financeira de grande porte, tenho por 

pertinente arbitrá-lo em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Já afastada a 

arguição de ilegitimidade passiva, delimito o objeto do recurso do réu, o 

qual está calcado em quatro aspectos, a saber: a) a ausência de 

ingerência sobre a contratação; b) a inexistência do dano moral; c) o valor 

do dano moral e d) a inviabilidade de devolução em dobro dos valores. Da 

repetição em dobro dos valores descontados. No que diz respeito à 

devolução do indébito, esta deve ser de forma simples, pois a repetição 

em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do 

credor, o que não se vislumbra na hipótese. Este o entendimento 

pacificado na Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 

544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA 

DO MUTUÁRIO. 1. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, 

a devolução em dobro do valor indevidamente recebido depende da 

constatação da má-fé, dolo ou malícia por parte do credor. Precedentes. 

Incidência da súmula 7/STJ. Impossibilidade de reenfrentamento do acervo 

fático e probatório dos autos para derruir a fundamentação do Tribunal a 

quo que asseverou inexistir má-fé da casa bancária. 2. Agravo regimental 

desprovido. (AgRg no AREsp 446861/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014) Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, 

CPC o pedido inicial para: a) DECLARAR a inexistência do débito de 

contrato de nº 5181738258716 e determinar a cessação dos descontos 

respectivos em folha de pagamento do autor; b) CONDENAR à parte ré à 

repetição, na forma simples, dos valores descontados do autor 

indevidamente, observada a prescrição trienal, devendo tais valores 

serem corrigidos pelo IGP-M desde o desembolso de cada parcela não 

prescrita e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da 

citação; c) CONDENAR a parte requerida à reparação de danos morais em 

R$ 6.000,00, valor que deverá ser corrigido pelo IGP-M a contar desta 

decisão e com de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do 

evento danoso que corresponde à data em que realizado o primeiro 

desconto em seu benefício previdenciário e d) CONDENAR a parte ré ao 

pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios ao 

procurador do autor, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Após 

o trânsito em julgado, não havendo pedido de cumprimento de sentença 

em 15 (quinze) dias, arquivem os autos. P. I. C. Comodoro-MT, 28 de abril 

de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito em substituição legal
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Processo Número: 1001820-52.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA NAMBIKUARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1001820-52.2019.8.11.0046. AUTOR(A): ANGELINA 

NAMBIKUARA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos 

em substituição. Trata-se de ação de procedimento comum interposta por 

JOANINHA TAWANDE contra BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A todos 

devidamente qualificados. Aduziu em síntese que é idosa, analfabeta, 

indígena, aposentada por idade, e percebeu que estava ocorrendo 

descontos indevidos mensalmente de seu benefício. Argumentou que o 

empréstimo consignado não solicitado e que será demonstrado ao longo 

desta inicial, foi o contrato de nº 764106287 do BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A, a ser pago em 60 parcelas de R$ 133,36. 

Requereu a condenação do requerido a ressarcir ao autor os danos 

morais e materiais. A contestação foi apresentada nos autos, ocasião em 

que o requerido alegou preliminar de prescrição, sob o argumento de que 
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os descontos iniciaram-se em 04/11/2013, sendo que a ação foi ajuizada 

apenas em 2019, ou seja, mais de 5 (cinco) anos do fim dos descontos, 

ou seja, a pretensão da parte autora estaria prescrita, conforme art. 206, 

§ 3º, V do Código Civil; preliminar de ausência de prévio requerimento 

administrativo. No mérito aduziu que a parte autora fez um empréstimo de 

livre e espontânea vontade e portanto não houve ilícito praticado pelo 

requerido. A audiência conciliatória restou infrutífera. Intimada, deixou a 

parte autora de apresentar réplica. Vieram-me conclusos. É o relatório. 

Decido. Passo a análise da preliminar suscitada. Da prejudicial de mérito – 

prescrição. A prejudicial em questão não merece ser acolhida, 

considerando que no caso em comento aplica-se a teoria da “actio nata”, 

ou seja, o prazo prescricional é contado a partir do conhecimento do dano. 

Conforme se depreende da jurisprudência sedimentada do STJ: CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

PRESCRICÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual, em harmonia com a 

orientação do STJ, concluiu que, no caso em exame, o qual visa 

indenização por suposta má prestação de serviço. o prazo prescricional é 

o do art. 27 do CDC, e começou a correr a partir da violação do direito 

material. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 602.851/SC, 

ReI. Ministro MARCO AURÉLIO BElLlZZE, TERCEIRA TURMA, j. 16/12/2014, 

DJe 02102/2015). Grifo nosso. A parte autora alega que, ao perceber que 

o seu beneficio previdenciário estava cada vez menor, dirigiu-se até a 

agência do INSS e recebeu a informação de que haviam empréstimos 

bancários em seu nome, conforme extrato em anexo. Além disso, a 

requerente é pessoa de parcas instruções, idosa e analfabeta, sendo 

crível, a meu ver, que não tenha constatado os descontos mensais desde 

o início do contrato, até por conta dos módicos valores das parcelas. 

Diante disso, considerando que a ação foi proposta no dia 08/10/2019, 

resta afastada por completo a alegada prescrição, porquanto o termo 

inicial da contagem do prazo quinquenal somente teve início a partir do dia 

do conhecimento do dano e sua autoria, ou seja, a partir da data do 

extrato retirado no INSS em setembro de 2019. Posto isto, rechaço a 

prejudicial de prescrição. Quanto ao mérito a matéria em questão é de 

direito e de fato, porém, não há necessidade de produzir outras provas 

além das existentes nos autos, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Ao que indica o 

contexto probatório dos autos, o autor foi vítima de utilização indevida de 

seus dados por terceiro, que realizou operação de empréstimo bancário. 

Verifico que a parte requerida deixou de apresentar cópia do contrato 

entabulado entre as partes. O ato ilícito está configurado porquanto não 

tomou a demandada os devidos cuidados quando da contratação. Ao que 

tudo indica autor foi vítima de um golpe, com o qual acabou a instituição 

financeira anuindo, ainda que de forma culposa. Entretanto, por se estar 

diante de responsabilidade objetiva, há de haver a responsabilização da 

instituição financeira. Diante da demonstração de fraude na contratação, 

cabível a restituição das parcelas descontadas de forma indevida. Do 

dano moral. Igual trânsito se defere à pretensa reparação por danos 

morais, vez que não sofreu a parte autora simples constrangimento ou 

transtorno inerente às relações sociais e/ou comerciais. Isso porque, a 

parte autora, seja por má-fé ou desorganização dos demandados, teve 

descontado de seu benefício previdenciário parcelas mensais decorrentes 

de supostos empréstimos consignados que não contratou. Os descontos 

perpetrados atingiram verba de natureza evidentemente alimentar e 

causaram inegáveis e desnecessários transtornos para a parte 

requerente, pois, parcos seus proventos de aposentadoria (cerca de um 

salário mínimo), por certo afetaram sobremaneira seu orçamento mensal. 

Os demandados se enquadram no conceito de fornecedor previsto no art. 

3º, caput, do CDC, e fornecem produtos e serviços que são remunerados 

diretamente por seus consumidores. Portanto, como já referido alhures, 

respondem objetivamente perante eles por qualquer dano decorrente de 

sua atividade, como preceitua o art. 14, caput, do mesmo diploma legal. É 

dever dos demandados a conferência dos dados pessoais fornecidos 

pelos consumidores, e seu uso indevido é risco inerente à atividade 

desenvolvida, devendo por eles ser assumido, de modo que não é 

exceção que possa ser oposta ao consumidor como empecilho a sua 

pretensão indenizatória. Nessa senda, a conduta das partes demandadas 

causou à autora evidente dano moral que, no caso concreto, tenho que se 

trata de dano in re ipsa, o qual independe de prova material, de modo a 

pressupor indissociável sua ocorrência no evento em relevo. 

Ultrapassada tal questão, sendo evidente o dano moral perpetrado, passo 

à análise e fixação do quantum a ser indenizado. O quantum indenizatório 

deve ser fixado com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

observando a posição social da vítima, a extensão do dano e a 

capacidade financeira do demandado. Deve ser suficiente para 

desestimular a reiteração da conduta, sem que constitua causa de 

locupletamento excessivo do lesado. Nesse contexto, considerando que 

se está a frente de instituição financeira de grande porte, tenho por 

pertinente arbitrá-lo em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Já afastada a 

arguição de ilegitimidade passiva, delimito o objeto do recurso do réu, o 

qual está calcado em quatro aspectos, a saber: a) a ausência de 

ingerência sobre a contratação; b) a inexistência do dano moral; c) o valor 

do dano moral e d) a inviabilidade de devolução em dobro dos valores. Da 

repetição em dobro dos valores descontados. No que diz respeito à 

devolução do indébito, esta deve ser de forma simples, pois a repetição 

em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do 

credor, o que não se vislumbra na hipótese. Este o entendimento 

pacificado na Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 

544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA 

DO MUTUÁRIO. 1. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, 

a devolução em dobro do valor indevidamente recebido depende da 

constatação da má-fé, dolo ou malícia por parte do credor. Precedentes. 

Incidência da súmula 7/STJ. Impossibilidade de reenfrentamento do acervo 

fático e probatório dos autos para derruir a fundamentação do Tribunal a 

quo que asseverou inexistir má-fé da casa bancária. 2. Agravo regimental 

desprovido. (AgRg no AREsp 446861/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014) Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, 

CPC o pedido inicial para: a) DECLARAR a inexistência do débito relativo 

ao contrato n. 764106287 e determinar a cessação dos descontos 

respectivos em folha de pagamento do autor; b) CONDENAR à parte ré à 

repetição, na forma simples, dos valores descontados do autor 

indevidamente, observada a prescrição trienal, devendo tais valores 

serem corrigidos pelo IGP-M desde o desembolso de cada parcela não 

prescrita e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da 

citação; c) CONDENAR a parte requerida à reparação de danos morais em 

R$ 6.000,00, valor que deverá ser corrigido pelo IGP-M a contar desta 

decisão e com de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do 

evento danoso que corresponde à data em que realizado o primeiro 

desconto em seu benefício previdenciário e d) CONDENAR a parte ré ao 

pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios ao 

procurador do autor, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Após 

o trânsito em julgado, não havendo pedido de cumprimento de sentença 

em 15 (quinze) dias, arquivem os autos. P. I. C. Comodoro-MT, 28 de abril 

de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000851-37.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ANTONIO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1000851-37.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

DOMINGOS ANTONIO RODRIGUES REU: BANCO BRADESCO Vistos. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Domingo Antonio 

Rodrigues em face do réu Banco Brtadesco. Na petição de id 24945929 

compareceu o demandado aos autos informando o cumprimento 

espontâneo da obrigação. Por sua vez, no documento de id 25173109, 

informou o exequente o valor devido é superior ao que fora depositado. 

Pois bem. Ao que parece não houve, em verdade, o pagamento dos danos 

materiais, consistentes da restituição em dobro das quantias descontadas. 

Assim, intime-se a parte executada para efetuar o pagamento, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da 

condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. Ressalto que 

transcorrido o prazo acima a parte executada terá 15 (quinze) dias para 
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apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente 

de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC). Desde já defiro a 

expedição de alvará de levantamento da quantia incontroversa em favor 

do exequente. Decorrido os prazos acima, conclusos. Comodoro/MT, 28 

de abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em 

Substituição

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000375-33.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO CELSO (EXECUTADO)

ANA CRISTINA AVILA DE SOUZA (EXECUTADO)

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E VETERINARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DECISÃO Processo: 1000375-33.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL SA EXECUTADO: COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS E VETERINARIOS LTDA - EPP, CARLOS ALBERTO 

CELSO, ANA CRISTINA AVILA DE SOUZA Vistos. 1. Na forma do art. 838 

do Código de Processo Civil, defiro o pedido do exequente de penhora por 

termo nos autos dos imóveis registrados no CRI desta Comarca, sob as 

matrículas 2824 e 2825, nomeando depositários dos bens os executados. 

Consigno que muito embora não conste nos autos cópia das matriculas em 

questão, tais objetos foram dados em garantia pelo próprio executado, 

consoante observa-se da Cédula de Crédito Bancário. 2. Tendo em vista o 

decurso do prazo para o executado comparecer no processo e 

apresentar embargos, intime-o da penhora via publicação no diário oficial 

(art. 346 do CPC). 3. Desde já intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito, em 5 dias. Comodoro, 27 de abril de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001508-76.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. D. S. (AUTOR(A))

A. G. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE FELIX CARDOSO OAB - MT0014131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. O. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DECISÃO Processo: 1001508-76.2019.8.11.0046. AUTOR(A): A. G. L. D. 

S., LUCIANE LIMA DA SILVA REU: EDIMAR CLAUDIO DE OLIVEIRA Vistos 

em substituição. Tendo em vista o convênio deste Fórum da Comarca de 

Comodoro/MT com o laboratório médico “DNA Vida – Goiânia/GO”, para a 

realização de exame de DNA, no valor unitário de R$ 160,00 (cento e 

sessenta reais), DETERMINO que após a situação de emergência causada 

pelo vírus COVID-19, que a Secretaria oficie a diretoria deste foro para 

que a mesma designe data para que as partes compareçam na 

Coordenadoria Administrativa desta comarca para a coleta dos materiais 

genéticos necessários para confecção do exame de DNA. O valor do 

exame será custeado pela requerente, sob pena de perda da prova, 

considerando ser ônus do requerente comprovar os fatos constitutivos de 

seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC. Consigne-se no mandado de 

intimação do executado que a recusa a submissão ao exame de DNA 

induz presunção juris tantum de paternidade, nos termos do Enunciado da 

Súmula nº 301 do STJ. Além do mias, os artigos 231 e 232 do Código Civil 

são claros quanto a recusa à realização de exame médico necessário. 

Intime-se o Gestor Geral responsável pela coleta do material necessário 

para realização do exame, devendo o mesmo providenciar com a remessa 

do material ao laboratório conveniado. Vindo aos autos o respectivo laudo 

pericial, intimem-se as partes a se manifestarem sobre o resultado, no 

prazo de 10 (dez) dias e, em seguida, dê-se vista ao Ministério Público. 

Após, autos conclusos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 28 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em substituição legal Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001431-67.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO MARCENEIRO COMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENILDO NUNES PEREIRA OAB - RO3538 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1001431-67.2019.8.11.0046. EXEQUENTE: CASA 

DO MARCENEIRO COMERCIAL LTDA - EPP EXECUTADO: CELIO 

RODRIGUES DA SILVA Vistos em substituição. CASA DO MARCENEIRO 

COMERCIAL LTDA - EPP ajuíza Ação monitória em face de CELIO 

RODRIGUES DA SILVA todos devidamente qualificados. Sustentou em 

apertada síntese que, a parte requerente é credora da parte requerida (s) 

da quantia líquida de R$ 14.069,40 (quatorze mil, sessenta e nove reais e 

quarenta centavos). Aduziu que as partes celebraram negócio jurídico. 

Todavia, a (s) parte (s) requerida (s) não quitou as parcelas no prazo 

avençado. Requereu a citação da (s) parte (s) requerida(s) para 

adimplemento da dívida em comento. Juntou documentos. Derradeiramente 

foi juntado termo de acordo celebrado entre a parte requerente e a parte 

requerida. É o relatório. Fundamento e decido. Nesse quadrante 

processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Ante a informação de que a (s) parte 

(s) requerente (s) e parte (s) requerida (s) celebraram acordo conforme 

se insere dos autos. Afiro a regularidade do acordo celebrado nos autos, 

sendo as partes capazes e legítimas para tanto, nos termos do art. 487, III, 

b, CPC: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: ... III - 

homologar: ... b) a transação; Conforme se extrai do teor do conteúdo do 

expediente que instrumentalizou o acordo extrajudicial, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta. Honorários advocatícios, custas e despesas 

processuais conforme acordado pelas partes e, na ausência deverão ser 

divididas igualmente, se cabíveis [art. 90, §2º, CPC]. Após, com o trânsito 

em julgado, arquive-se os autos com as baixas de anotação e estilo. P.I.C. 

Comodoro-MT, 28 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001050-25.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. S. A. (REQUERENTE)

M. A. L. D. S. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

Certidão Processo: 1001050-25.2020.8.11.0046; Valor causa: R$ 0,00; 

Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Citação]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que remeti o presente Mandado de 

Averbação para cumprimento ao Cartório de Campos de Júlio via malote 

digital, conforme comprovante anexo. Comodoro, 29 de abril de 2020 

FELIPE MICHELIN FORTES Analista Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32831615

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99208 Nr: 522-13.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10.299/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a juntada de procuração (pág. 54), cadastre-se o representante legal 

da parte autora.

Em obediência aos princípios da ampla defesa e contraditório, vislumbro 

indevida a realização da penhora de numerário em momento anterior à 

citação da parte executada.

 Assim sendo, postergo a análise do pedido de penhora via BacenJud 

(pág. 51/53).

 No mais, determino que a intimação da parte exequente, para, no prazo de 

quinze dias, indique a localização do executado ou comprove as tentativas 

inexitosas de obter referida informação.

 Em caso de inércia, certifique-se a secretaria e remetam-se os autos ao 

arquivo provisório, devendo lá permanecer até ulterior manifestação da 

parte interessada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 131601 Nr: 298-07.2019.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Vistos.

Nos termos do art. 523, §1º do CPC, “não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários de advogado de dez por cento”.

Em que pese o pedido de parcelamento do valor da condenação (Ref. 89), 

a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar a 

impossibilidade de pagamento único. Ademais, deixou de manifestar sobre 

as matérias legalmente previstas.

Assim sendo, indefiro o pedido de parcelamento.

 Ademais, ante a devida intimação da parte executada e o decurso de 

prazo para pagamento voluntário (Ref. 87), APLICO multa de 10% (dez por 

cento), sobre o valor da condenação.

No mais, vista dos autos ao Ministério Público Estadual para apresentação 

do demonstrativo atualizado do débito, observada a aplicação de multa.

Em seguida, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 72533 Nr: 142-58.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETT SABAH MARINHO DA SILVA, WILIANEIS 

TEIXEIRA DE PAULO, LILIANE GUEDES SANTOS SOUZA, LUCIENE SOUZA 

SANTOS, ALVES & BREDA LTDA - EPP, AUTO POSTO G-10 LTDA, AUTO 

POSTO MONTE ALEGRE LTDA, MARCOS FERNANDO BREDA, ELEANDRO 

MATT, IVANILDE BARANCELLI, ALECIO GELMASSI, ELIANA MARQUES 

GELMASSI MATT, MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maisa Fidelis Gonçalves 

Pyrâmides

 - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL AFONSO FIGUEIRA - 

OAB:3092, ANDRÉ ANTONIO WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, 

CELSO RIVELINO FLORES - OAB:2028/RO, CESAR AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:3229/RO, ELTHON MARCIAL LAGO - OAB:1489/RO, LUIS FELIPE 

AVILA PRADO - OAB:7.910-A, OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

Oficie-se ao Juízo da comarca de Cacoal/RO a fim de que informe sobre o 

cumprimento da carta precatória enviada à fl. 1108.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 28 de abril de 2020.

(assinado digitalmente)

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105486 Nr: 3313-52.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução proposta pelo REQUERENTE, em face do 

REQUERIDO, pelos fatos aduzidos na exordial.

O feito tramitou regularmente, sendo que foi noticiado o pagamento integral 

do débito.

Vieram-se os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do 

presente processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil aduz que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos 

valores.

Isso posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

execução nos termos do art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Sem Custas e honorários.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

Às providências.

 ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78893 Nr: 2742-52.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO KOSCINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEME FERREIRA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

Considerando a portaria-conjunta nº 247, da Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e da Corregedoria-Geral de Justiça, que 

dispõe acerca das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19;

Considerando a portaria-conjunta nº 249, da Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e da Corregedoria-Geral de Justiça, que 

decreta o fechamento das portas de todos os estabelecimentos do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso;

Pelo exposto, SUSPENDO a audiência anteriormente designada, 

devolvendo o processo à serventia sem a designação de nova 

solenidade, para o fim de se evitar reiteradas redesignações dos atos, 

devendo a secretaria alocar o processo em escaninho próprio, fazendo 

os autos conclusos após o prazo de suspensão estabelecido na 

portaria-conjunta nº 249 para a designação de nova audiência.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100426 Nr: 1093-81.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA RIBEIRO 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:OAB/MT 26763, THALISSA 

GABRIELA CASTRILLON MACEDO - OAB:OAB/MT 26858

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 105, 

IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte para que 

tenha ciência, consignando que após o decurso do prazo, será certificado 

o transito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 131870 Nr: 392-52.2019.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALENTIM WINGENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, não conheço dos embargos de declaração.

Desta feita, cumpra-se na íntegra a sentença prolatada nos autos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31662 Nr: 2683-74.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR LANDGRAF JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDRELÉTRICA COMODORO LTDA, CARLOS 

FERNANDO MARCHI, CARLOS SIMARELLI, ODILA APARECIDA WAITTZ 

SIMARELLI, ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR, ESPÓLIO DE CARLOS 

ROBERTO MARTIMBIANCO, ESPÓLIO DE VALDIR MASUTTI, CLAÍDES 

LAZARETTI MASUTTI, CARLA CHRISTINA WAITZ SIMARELLI, CARLOS 

SIMARELLI JUNIOR, RENAN SIMARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ALFREDO CANDIDO - 

OAB:89904, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:MT/8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SIMARELLI MARCHI 

DONADEL - OAB:300207, CARLA CHRISTINA WAITTZ SIMARELLI - 

OAB:SP/129426, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, FELIPE ZORZAN 

ALVES - OAB:182.184/SP, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, 

LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, RODRIGO SEMPIO 

FARIA - OAB:8.078, Rodrigo Sêmpio Faria - OAB:8078

 Vistos.

Considerando a portaria-conjunta nº 247, da Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e da Corregedoria-Geral de Justiça, que 

dispõe acerca das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19;

Considerando a portaria-conjunta nº 249, da Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e da Corregedoria-Geral de Justiça, que 

decreta o fechamento das portas de todos os estabelecimentos do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso;

Pelo exposto, SUSPENDO a audiência anteriormente designada, 

devolvendo o processo à serventia sem a designação de nova 

solenidade, para o fim de se evitar reiteradas redesignações dos atos, 

devendo a secretaria alocar o processo em escaninho próprio, fazendo 

os autos conclusos após o prazo de suspensão estabelecido na 

portaria-conjunta nº 249 para a designação de nova audiência.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000064-71.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EVA LAURINDO ZANETI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

DECISÃO Processo: 1000064-71.2020.8.11.0046. AUTOR(A): EVA 

LAURINDO ZANETI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Tendo em vista que não houve a citação do requerido, redesigno a 

presente solenidade para o dia 06 de maio de 2020, às 14h00min, 

oportunidade em que serão ouvidas às testemunhas arroladas pelas 

partes. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA ELETRÔNICA 

dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 

(trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, 

as advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Havendo alegações de preliminares pelo requerido, 

reconhecimento do pedido ou pedido de desistência pelo autor da 

demanda, venham-me conclusos. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-76.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MOTA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001066-76.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:EDMILSON MOTA 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA PARÁ, 

S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . 29 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001067-61.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MOTA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001067-61.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:EDMILSON MOTA 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA PARÁ, 

S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . 29 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-46.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MOTA RIBEIRO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001068-46.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:EDMILSON MOTA 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA PARÁ, 

S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . 29 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000168-11.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIORGE SANTANA DO SACRAMENTO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001184-63.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACIL LUIZ DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001184-63.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que há dois documentos referentes ao 

indeferimento administrativo, um constando a data de entrada do 

requerimento e no outro há a decisão administrativa que indeferiu o 

requerimento administrativo, todavia, não é possível saber se o 

indeferimento é referente ao requerimento apresentado. Desta forma, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial trazendo o indeferimento administrativo que indique a data do 

requerimento. Após, tornem os autos conclusos. Às providências. 

Jaciara/MT, 29 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001185-48.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINA TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001185-48.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do art. 109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação posta no art. 320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta 

forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, 

com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 

do CPC. Oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a 

Recomendação Conjunta nº 01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a 

adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a 

concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, determino a realização de perícia. Assim, 

em razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, 

nomeio a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com 

endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, 

Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo independente 

de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), conforme a 

agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 24 de junho de 2020, às 

10h55min. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol 

de quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 335 c/c artigo 183 do 

CPC), com as advertências legais. Após a juntada do laudo, intimem-se as 

partes para se manifestar no prazo legal. Em conformidade com a citada 

Recomendação Conjunta, intime-se o INSS para que junte aos autos o 

processo administrativo de benefício indeferido administrativamente pela 
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autora, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes dos 

sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 29 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002892-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR JOSE FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE DE OLIVEIRA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002892-85.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

conforme requerido em id 31605870. Lado outro, defiro o pedido de 

citação da herdeira Luciane Teganhe de Sá, no endereço informado à 

exordial. Após transcorrido o prazo, voltem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 29 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001098-29.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEGAR MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Considerando que a parte exequente requer a consulta de 

bens, via sistema RENAJUD, em observância à Lei n. 11.077, de 10 de 

janeiro de 2020, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, realize o pagamento das custas para realização 

da pesquisa, de acordo com a “TABELA B, NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, 

ITEM“4”, anexa à referida lei, sob pena de indeferimento do pedido. 

Decorrido o prazo acima com o pagamento, CERTIFIQUE se houve a 

observância da tabela de custas. Cumpra-se. Jaciara/MT, 29 de abril de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001444-77.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DARIANI DO CARMO DE SOUZA (AUTOR(A))

LEANDRO RODRIGUES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN OAB - MT0010078A 

(ADVOGADO(A))

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LOPES POSSER (REU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001444-77.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Considerando o teor da PORTARIA-CONJUNTA N. 305, DE 28 DE ABRIL DE 

2020 do TJMT e CGJ, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio do COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso e determina o fechamento dos Fóruns das 

Comarcas do Estado até o dia 15 de maio de 2020 (artigo 1º), proibindo-se 

a realização de audiências de qualquer natureza (§ 4º), redesigno a 

audiência para o dia 09 de julho de 2020 às 14h00min. Determino, ainda, a 

retirada dos autos da pauta de audiência do dia 07/05/2020. No mais, 

cumpra-se conforme determinado à ID. 30348088. Intimem-se. Jaciara/MT, 

29 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002214-70.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA OAB - MT6998-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBSON LEAL & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Transcorrido o prazo da suspensão, intime-se o exequente 

para informar a correta localização do bem, no prazo de 15 dias. 

Decorrido o prazo, certifique-se e devolva-se à missiva com nossas 

homenagens. Cumpra-se. Jaciara/MT, 29 de abril de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001104-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA BRITO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

atualizando o débito e eventuais multas, impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001672-52.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA KATIA FELITO ROMERO (REQUERIDO)

CLAUDENIR ROGERIO ROMERO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000330-69.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a contestação e requer o que 

entender de direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 385 Nr: 150-76.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCM ADM. DE BENS IMÓVEIS ASSE. 

COMER.COM.VENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:3591-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se do Cumprimento de Sentença, proposta por Município de 

Jaciara/MT, em face de NCM Adm. De Bens Imóveis, Assessoria 

Econômica Comercial Ltda, partes devidamente qualificadas nos autos.

À fl. 255, o exequente requereu o arquivamento provisório do feito.

Assim, defiro o petitório retro e determino a remessa dos autos ao arquivo 

definitivo, podendo estes ser desarquivados para prosseguimento do 

cumprimento de sentença, devendo, no entanto, ser observado o prazo 

prescricional de 05 (anos) a contar do arquivamento.

 Custas na forma da sentença.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

Jaciara/MT, 28 de abril de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 985 Nr: 381-69.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR ENAR DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora formulado pela exequente e DETERMINO a 

expedição de mandado penhora e avaliação dos imóveis descritos nas 

matrículas 9.903 e 9.304, do CRI local.

Nos termos da legislação processual civil em vigor, a penhora de imóvel, 

independentemente de onde se localize, quando apresentada certidão da 

respectiva matrícula, será realizada por termo nos autos (§1º, do Art. 845, 

do CPC).

Os atos de constrição serão averbados separadamente na matrícula do 

imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto 

sobre o qual recai o gravame, de modo a assegurar a publicidade da 

responsabilidade patrimonial do executado pela dívida e pela obrigação 

que a ele está vinculada (§1º, do Art. 791, do CPC).

Após, INTIMEM-SE o executado e sua cônjuge para apresentar eventual 

impugnação ao auto de penhora, no prazo de 15 (quinze), nos termos dos 

artigos 841, 842 e §1º do 917, todos do CPC.

Ato contínuo, deverá o exequente providenciar a averbação da penhora 

no registro competente (caput, do art. 844, do CPC).

Após a formalização da penhora, permanecendo os executados como 

fiéis depositários, proceda-se à avaliação e, com o laudo devidamente 

confeccionado, digam as partes envolvidas no litígio, em 15 (quinze) dias 

úteis (Art. 219, do NCPC).

 Ainda, tratando-se de imóveis hipotecados, a lei é clara ao exigir a 

anuência do credor hipotecário e anticrético, conforme dispõe o artigo 

799, I do CPC:

“Art. 799. Incumbe ainda ao exequente:

I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou 

fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, 

hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária;”

Ademais, conforme o artigo 804 do mesmo diploma legal a alienação não 

será eficaz em relação ao credor hipotecário não intimado.

Dessa forma, determino que o exequente providencie a intimação dos 

credores hipotecários e anticréticos dos imóveis, conforme artigo 889, V 

do CPC.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 28 de abril de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1744 Nr: 564-40.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, 

FERNANDO MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ARISTEU BERTOLIN, ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11.004-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, 

NIELSEN MONTEIRO CRUVINEL - OAB:14.242-A

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido da parte exequente objetivando a suspensão da ação 

pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias.

Contudo, tendo em vista que já houve suspensão do processo (fls. 387 e 

35), transcorrido o prazo de suspensão nos termos do §2º do artigo 921 

do CPC, determino a remessa dos autos ao arquivo provisório, devendo 

ser excluído o processo do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição.

Os autos deverão permanecer no arquivo até o prazo da prescrição 

intercorrente, que no presente caso é de 05 (cinco) anos, sem 

manifestação do exequente, conforme o art. 921, §4º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 28 de abril de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10250 Nr: 807-42.2002.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRAJARA RANDO MADRID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LOPES GUERREIRO, ESPOLIO DE JOSÉ 

SEVERINO, EDIR TEODORO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, ROSEMARY SILGUEIRO AMADO PERES GUALDA - 

OAB:18107, WADSON NICANOR PERES GUALDA - OAB:10342

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 582 e redesigno audiência de instrução para o dia 08 

de julho de 2020, às 14h.

Considerando que já foram arroladas as testemunhas, cabe aos 

advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada uma por si 

arrolada (observadas as regras do Art. 455 do NCPC).

Caso tenha sido arrolada testemunha residente em outra comarca e não 

haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência 

aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

selssenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara - MT, 28 de abril de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 19438 Nr: 933-53.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERCULANO VIEIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE JURACY 

MARIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - OAB:10.919/MT, 

SANDRA MARA DE LIMA RIGO - OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Atenta ao pedido de fl. 310, concedo à parte autora o prazo de 30 (trinta) 

dias para habilitação dos herdeiros da falecida, devendo ainda apresentar 

o cálculo atualizado do débito.

Os honorários sucumbenciais, arbitrados na fase de conhecimento, serão 

reservados para a advogada subscritora da petição inicial.

Em relação aos honorários contratuais, verifico que o contrato juntado à fl. 

311 não preenche os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, 

a teor do que exige o artigo 104, III, c/c artigo 166, IV, todos do Código 

Civil, já que o negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem 

validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de 

procurador constituído por instrumento público.

Assim, determino a intimação do patrono da parte autora, para que no 

prazo de 15 dias, junte contrato de prestação de serviços por instrumento 

público ou através de assinatura a rogo, subscrito por duas testemunhas, 

sob pena de indeferimento do pedido de reserva de honorários.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 28 de abril de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21009 Nr: 2630-12.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJT, JT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELCIO TICIANEL - 

OAB:6505/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 198/199 e determino a intimação da parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens à penhora, devendo ser 

advertido que caso não apresente, ser-lhe-á fixado multa, no valor de 

10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em execução, nos 

termos do art. 774, inciso V e parágrafo único do Código de Processo 

Civil.

Por fim, defiro o pedido de emissão da certidão para inscrição do nome 

dos executados nos órgãos do SPC e SERASA, nos termos do §3º do 

artigo 782 do CPC, devendo a parte interessada retirá-la em secretaria.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Às providências.

 Jaciara/MT, 28 de abril de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 28497 Nr: 1713-85.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIEVON MIRANDA DA SILVA, FABIANA 

CAMILO CRUZ DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a parte exequente requer a consulta de bens via 

sistemas RENAJUD e INFOJUD, em observância à Lei nº. 11.077, de 10 de 

janeiro de 2020, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, realize o pagamento das custas para realização 

das pesquisas, de acordo com a “TABELA B, NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, 

ITEM 4”, anexa à referida lei, sob pena de indeferimento do pedido.

Decorrido o prazo acima com o pagamento, CERTIIQUE se houve a 

observância da tabela de custas.

Em seguida, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 28 de abril de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46693 Nr: 1744-37.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ESTÊNIO LUZ PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT, INGRID GABRIELA DA SILVA - OAB:24610/O

 Ante ao exposto, sem mais delongas, conheço dos embargos de 

declaração opostos por tempestivos e, no mérito, rejeito-os, por não restar 

configuradas qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do 

CPC.Consequentemente,  mantém-se incólume a decisão 

proferida.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Jaciara - MT, 28 de abril de 2020.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50104 Nr: 1905-13.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 Vistos, etc.Defiro o pedido de penhora formulado pela exequente e 

DETERMINO a expedição de mandado penhora e avaliação dos imóveis 

descritos nas matrículas 20.225 e 10.304, do CRI local.Nos termos da 

legislação processual civil em vigor, a penhora de imóvel, 

independentemente de onde se localize, quando apresentada certidão da 

respectiva matrícula, será realizada por termo nos autos (§1º, do Art. 845, 

do CPC).Os atos de constrição serão averbados separadamente na 

matrícula do imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito 

e do objeto sobre o qual recai o gravame, de modo a assegurar a 

publicidade da responsabilidade patrimonial do executado pela dívida e 

pela obrigação que a ele está vinculada (§1º, do Art. 791, do CPC..... 

Ainda, tratando-se de imóveis hipotecados, a lei é clara ao exigir a 

anuência do credor hipotecário e anticrético, conforme dispõe o artigo 

799, I do CPC:“Art. 799. Incumbe ainda ao exequente:I - requerer a 

intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, 

quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, 

anticrese ou alienação fiduciária;”Ademais, conforme o artigo 804 do 

mesmo diploma legal a alienação não será eficaz em relação ao credor 

hipotecário não intimado.Dessa forma, determino que o exequente 

providencie a intimação dos credores hipotecários e anticréticos dos 

imóveis, conforme artigo 889, V do CPC.Após, retornem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Jaciara/MT, 28 de abril de 2020.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 67693 Nr: 2129-43.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B PEREIRA MÓVEIS-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Requerido cumprimento de sentença pelo exequente (ref. 40), intime-se o 

executado via DJE ou pessoalmente, para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

 Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se o credor o débito, no 

mesmo prazo, incluindo honorários em cumprimento de sentença e multa, e 

expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo.

Transcorrido o prazo de 15 dias do art. 523 do CPC, inicia-se o prazo de 

mais 15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação, tudo na forma do 

artigo 525 do CPC, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada no artigo 

525, § 1º, do CPC.

O oferecimento de impugnação não obsta a prática de penhora, remoção, 

depósito e avaliação, a não ser que haja decisão expressa em sentido 

contrário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 28 de abril de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51611 Nr: 148-47.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADESIO MARTINS DE ANDRADE, HELENA DOURADO 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, ADEMIR GASPAR 

DE LIMA, MILTON FERREIRA JUNIOR, LAURENTINO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE 

AZEVEDO COUTINHO - OAB:6920, THAMIRYS MAYARA FERREIRA 

VENTURA - OAB:24686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 301 e para tanto designo audiência de conciliação 

para o dia 02 de julho de 2020, às 15h.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 28 de abril de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52827 Nr: 1399-03.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA, JOÃO CARLOS TAVARES 

DE PAULA, ARLINDO JOSÉ NUNES E SUA ESPOSA, FABIANO DIAS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA DE 

AZEVEDO COUTINHO - OAB:, Remi Cruz Borges - OAB:11.148-A, 

ROBSON DA SILVA - OAB:17056

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 264 e para tanto designo audiência de conciliação 

para o dia 02 de julho de 2020, às 15h45min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 28 de abril de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56469 Nr: 851-41.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA AQUINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração de fls. 199/203, 

nos termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se 

vista ao recorrido para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 28 de abril de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58478 Nr: 2412-03.2014.811.0010

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA, JELSEI TEREZINHA 

LANGNNER, MARIA APARECIDA DE SOUZA TAVEIRA, JOÃO CARLOS 

TAVARES DE PAULA, ARLINDO JOSÉ NUNES E SUA ESPOSA, FABIANO 

DIAS DOS SANTOS, Adézio Martins de Andrade, HELENA DOURADO 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17.595-0/MT, MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO - 

OAB:6929, ROBSON DA SILVA - OAB:17056, THAMIRYS MAYARA 

FERREIRA VENTURA - OAB:24686

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 175 e para tanto designo audiência de conciliação 

para o dia 02 de julho de 2020 às 15h30.

Saliento que em caso de comparecimento dos causídicos Anderson Luiz 

Rasia e Thamirys Mayara Ferreira Ventura à solenidade, deverão trazer 

instrumento de procuração, visto que descumpriram a determinação posta 

no despacho anterior.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 28 de abril de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002126-32.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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NILMA MARIA MARIANO (AUTOR(A))

SUHAIL BORGES VALEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT1792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME GOMES DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1002126-32.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 2.754,85 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

SUHAIL BORGES VALEIRO Endereço: Rua Das Rosas, 00, QD 13 LOTE 

12, Jardim Aurora, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: NILMA MARIA 

MARIANO Endereço: Rua Das Rosas, 167-A, QD 13 LOTE 12, Jardim 

Aurora, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: JAIME 

GOMES DE OLIVEIRA Endereço: Av Brasil, 00, Casa, SEM bairro, DOM 

AQUINO - MT - CEP: 78830-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS 

RÉUS, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que 

lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na 

petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:Tem-se que João Valeiro, e Irani Borges Valeiro, 

genitores do Autor Suhail Borges Valeiro, ingressaram na posse mansa e 

pacífica do lote de terreno urbano,ituado à Rua das Rosas, quadra 13, 

LOTE 13, bairro Jardim Aurora, JaciaraMT, conforme mapa descritivo, em 

março de 1.995. No mês de fevereiro do ano de 2.003, o Sr. João Valeiro e 

a Sra. Irani Borges Valeiro, até então possuidores do imóvel, transmitiram 

a posse aos Autores, sendo objeto de posse pelos mesmos, desde o ano 

de 2003, portanto há 16 anos. Assim, por si e antecessores mantiveram a 

posse mansa e pacífIca por 24 anos DECISÃO: Defiro o benefício 

processual da gratuidade de justiça com fundamento no artigo 5º, inciso 

LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do CPC.Cite(m)-se por correio 

aquele(s) em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo (CPC, Art. 

247).Citem-se pessoalmente os confinantes do referido imóvel, exceto se 

o objeto da presente ação for unidade autônoma de prédio em condomínio, 

caso em que tal citação é dispensada (CPC, Art. 246, §3º).Por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, cite(m)-se o(s) réu(s) em lugar incerto e os 

eventuais interessados (CPC, art. 259, inciso I).Por via postal, intimem-se 

para manifestar interesse na causa, os representantes da Fazenda 

Pública da União, do Estado e do Município.Aos citados e intimados por 

edital nomeio como curador especial a Defensoria Pública.Intime(m)-se 

para apresentar contestação. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, digitei. JACIARA, 29 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002300-41.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DIAS FITA (AUTOR(A))

JAIME LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MADUREIRA REIS (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

VIVALDO VIEIRA DOS SANTOS (CONFINANTES)

JOAQUIM FITA NETO (CONFINANTES)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

OLIVIA MARIA DE SOUZA (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1002300-41.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 120.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

TEREZA DIAS FITA Endereço: RUA BARTIRA, N 530, SANTO ANTONIO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: JAIME LUIZ DA SILVA Endereço: 

RUA BARTIRA, N 530, SANTO ANTONIO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

POLO PASSIVO: Nome: RAQUEL MADUREIRA REIS Endereço: SITIO SAO 

JOSE, CORREGO DO RANCHO, ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS RÉUS atualmente em lugar incerto 

e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:Os requerentes, há 27 anos, 

tem a posse do terreno identificado como: Lote 34, Quadra 225, Bairro 

Santo Antônio, com área de 400,00 m² (quatrocentos metros quadrados) 

situado na Rua Bartira, s/nº, Bairro Santo Antônio em Jaciara-MT, de 

propriedade da requerida conforme matrículas anexo. Referida posse é 

exercida de forma ininterrupta, mansa, pacífica (eis que jamais recebeu 

qualquer oposição/notificação por parte da proprietária e/ou terceiros 

durante todo aquele período); e com ânimo de proprietário (animus domini), 

eis que exerceu e exerce, de forma pública e notória, e durante todo o 

período, todas as prerrogativas/poderes inerentes ao domínio do bem 

imóvel. Presentes os requisitos legais, imperiosa se faz a declaração da 

propriedade dos requerentes sobre o imóvel usucapiendo, a fim de 

regularizar a situação registral dos mesmos e consolidar seu domínio em 

favor de seu proprietário de fato e de direito DECISÃO: DECISÃO: Defiro o 

benefício processual da gratuidade de justiça com fundamento no artigo 
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5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do CPC.Cite(m)-se por 

correio aquele(s) em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo 

(CPC, Art. 247).Citem-se pessoalmente os confinantes do referido imóvel, 

exceto se o objeto da presente ação for unidade autônoma de prédio em 

condomínio, caso em que tal citação é dispensada (CPC, Art. 246, §3º).Por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, cite(m)-se o(s) réu(s) em lugar incerto 

e os eventuais interessados (CPC, art. 259, inciso I).Por via postal, 

intimem-se para manifestar interesse na causa, os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município.Aos citados e 

intimados por edital nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública.Intime(m)-se para apresentar contestação. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUZIA CAROLINE DE LUCENA 

BATISTA, digitei. JACIARA, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002797-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE DA COSTA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSÉ DA LUZ (REU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

JEISIANE MONTEIRO (CONFINANTES)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1002797-89.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

ALAIDE DA COSTA SANTOS Endereço: RUA TAMANDARE, N 1107, 

BAIRRO PLANALTO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MARIA JOSÉ DA LUZ Endereço: RUA REXERENTES, N613, SÃO 

SEBASTIÃO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DOS RÉUS atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:A requerente, há mais de 08 anos, tem a posse de 

um terreno identificado como Lote 08, quadra 03, com área de 580,15 m² 

(quinhentos e oitenta virgula quinze metros quadrados), Rua Azaleias, nº 

390, Bairro Jardim Aurora em Jaciara - MT, de propriedade da requerida 

conforme matrícula e planta anexo. Referida posse é exercida de forma 

ininterrupta, mansa/pacífica (eis que jamais recebeu qualquer 

oposição/notificação por parte do proprietário e/ou terceiros durante todo 

aquele período); e com ânimo de proprietária (animus domini), eis que 

exerceu e exerce, de forma pública e notória, e durante todo o período, 

todas as prerrogativas/poderes inerentes ao domínio do bem imóvel. 

Presentes os requisitos legais, imperiosa se faz a declaração da 

propriedade da requerente sobre o imóvel usucapiendo, a fim de 

regularizar a situação registral dos mesmos e consolidar seu domínio em 

favor de sua proprietária de fato e de direito. DECISÃO: Cite(m)-se por 

correio aquele(s) em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo 

(CPC, Art. 247).Citem-se pessoalmente os confinantes do referido imóvel, 

exceto se o objeto da presente ação for unidade autônoma de prédio em 

condomínio, caso em que tal citação é dispensada (CPC, Art. 246, §3º).Por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, citem-se os réus em lugar incerto e os 

eventuais interessados (CPC, art. 259, inciso I).Por via postal, intimem-se 

para manifestar interesse na causa, os representantes da Fazenda 

Pública da União, do Estado e do Município.Após, não sendo apresentada 

contestação pelos requeridos e confinantes citados por edital, nomeio a 

defensoria pública como curador especial para representa-los em juízo, 

conforme preceitua o art. 72, inciso II, do CPC. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 

2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSEFA DE SOUZA RAMALHO 

SILVA, digitei. JACIARA, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000366-48.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

VALMIR DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME JESUS DE ALMEIDA (REU)

ELISANGELA COSMI CORSINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000366-48.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Os autos 

vieram conclusos em virtude dos pedidos apresentados pelos requerentes 

aos ids. 31358580 e 31421349, em síntese, requerimentos de produção de 

prova documental, inversão do ônus da prova, reconsideração da decisão 

que indeferiu o pedido de tutela de urgência e pedido de julgamento 

antecipado do pedido. Pois bem. Produção de prova documental: Junto aos 

novos documentos acostados, os requerentes trouxeram um protocolo de 

entrega datado de 16/04/2020 a fim de comprovar que só obtiveram 

acesso às provas naquela data. Ocorre que, para a juntada de 

documentos que se tornaram acessíveis depois da apresentação da 

petição inicial ou contestação, o CPC exige a comprovação do motivo que 

a impediu de juntá-los anteriormente (artigo 435). Os demandantes, porém, 

apenas disseram que solicitaram os documentos “há muito tempo”, mas 

não comprovaram a data da solicitação a fim de demonstrar que a desídia 

da instituição bancária portadora dos documentos foi a responsável por 

impedir que tivessem juntado as provas no momento oportuno. Aliás, não é 

nem possível saber em qual data houve a solicitação, pois mesmo se 

verídica a informação de que a instituição demorou a fornecer os 

documentos, seria necessário averiguar se o pedido foi apresentado 

depois da petição inicial, quando, de qualquer forma, estaria precluso, 

exceto se provado também o conhecimento posterior sobre a existência 

dos documentos. Portanto, os autores não conseguiram comprovar a 

situação excepcional que afasta a preclusão da produção da prova 

documental, pelo que entendo que se operou a preclusão sobre os 

documentos juntados. Destarte, declaro preclusos os documentos de id. 

31358580 e 31421351 e determino o desentranhamento. Inversão do ônus 

da prova: A Medida Provisória nº 2.172-32/01 estabelece a nulidade de 

pleno direito de estipulações usurárias em contratos civis de mútuo e 

negócios jurídicos não disciplinados pela legislação comercial e de defesa 

do consumidor (artigo 1º) e prevê a inversão do ônus da prova da 

regularidade jurídica das obrigações quando presente a verossimilhança 

da alegação (artigo 3º). Portanto, havendo indícios da prática de 

agiotagem, é possível que o juiz determine a inversão do ônus da prova. 

Em igual sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO 

– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 3º DA MP 

2.172-32 de 2001 – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo indícios de prática de 

agiotagem , nos termos da Medida Provisória 2.172-32 de 2011, é possível 

a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor a 

responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança. 

(TJMT - N.U 0096417-76.2016.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/09/2016, Publicado no DJE 13/09/2016). RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO E DE FIANÇA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRÁTICA DE AGIOTAGEM – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VEROSSIMILHANÇA DEMPONSTRADA 

– RECURSO PROVIDO. A verossimilhança da prática da agiotagem 

perquirida restou evidenciada a justificar a inversão por força da própria 

lei (Especificamente o que dispõe o artigo 3º da Medida Provisória de n. 

2172-32, de 23 de agosto de 2001). (TJMT - N.U 

0050643-23.2016.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 

15/08/2016). Por sua vez, o Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) dispõe 

sobre os juros nos contratos e veda a estipulação de juros superiores a 

1% a.m. (um por cento ao mês) e 12% a.a. (doze por cento ao ano), 

conforme inteligência do artigo 1º, caput e § 3º. Denota-se em 

contestação que os requeridos aduzem que realizaram mútuo com os 

autores com taxa de juros de 1,5% a.m. (um vírgula cinco por cento ao 

mês), razão pela qual, sendo acima do teto legal acima destacado, há 

verossimilhança das alegações dos requerentes da prática de agiotagem. 

Por estas razões, defiro a inversão do ônus da prova, cabendo aos 

requeridos comprovarem a regularidade jurídica do negócio jurídico de 

mútuo celebrado. Reconsideração do indeferimento da tutela de urgência: 

A concessão da tutela de urgência requer a presença cumulativa dos 

requisitos legais, como bem explicado no pronunciamento que indeferiu o 

pedido dos autores (id. 18369708); na ocasião, interrompeu-se o exame 

do requerimento já no primeiro requisito (fumus boni iuris), pois não estava 

presente naquele momento. Os requerentes defendem que agora há 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de fato, como 

alhures explanado, há pelo menos fumus boni iuris no que tange à suposta 

agiotagem. Entretanto, a despeito da presença do citado requisito, não 

vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo caso se espere pela prestação jurisdicional final. É que o 

contrato de compra e venda objeto da pretensão autoral foi firmado em 

dezembro de 2017, havendo fatos anteriores que supostamente lesaram o 

direito subjetivo dos requerentes, de sorte que a situação não é atual, 

tendo se passado mais de 02 (dois) anos desde a assinatura do 

instrumento. A propósito, inexiste no feito qualquer indício de que tenha 

havido dano às partes durante o transcurso deste lapso ou que haja risco 

de dano ao se aguardar o deslinde da lide que já se aproxima. Portanto, 

ausente requisito legal e sabendo-se da necessidade da presença 

cumulativa deles, mantenho a decisão que indeferiu a concessão de tutela 

de urgência. Julgamento antecipado do pedido: A dilação probatória no 

feito é fruto do deferimento de pedido de produção de prova oral 

apresentado por todos os litigantes. Desta forma, mesmo que agora os 

requerentes venham pugnar pelo julgamento da lide antecipadamente, há 

desejo dos requeridos pela produção de outras provas, não podendo o 

juízo cercear-lhes a defesa, violando o princípio da ampla defesa. Aliás, a 

produção de prova testemunhal, em regra, é sempre admissível (artigo 442 

do CPC), não havendo no caso concreto quaisquer das hipóteses do 

artigo 443 do CPC, quando admissível o indeferimento da inquirição de 

testemunhas. Portanto, mantenho o deferimento da produção de provas 

orais e a realização da audiência instrutória designada no despacho 

anterior. Resolvidas todas as questões, cumpra-se conforme despacho 

anterior (id. 31116611). Intimem-se. Às providências. Jaciara/MT, 29 de 

abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001890-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GEROLIM DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Trata-se de petição endereçada pela causídica Sálua Faisal 

Husein ao id. 31633580, onde requer o cancelamento da hasta pública. 

Pois bem. Em que pese o pedido da causídica, entendo que tal pleito não 

merece prosperar. Explico. A uma porque o laudo de avaliação foi 

devidamente homologado por este Juízo ao id. 20763971, não tendo que 

se falar em “impossibilidade de avaliação dos bens pela ausencia de 

fotos”, até porque o interessado na arrematação deverá pagar o preço 

indicado na avaliação, quando da primeira praça, e preço não inferior a 

50% da avaliação, quando da segunda praça. A dois porque o edital 

publicado no DJE em 06/03/2020 foi claro em dizer que o leilão seria na 

modalidade eletrônica, mormente pela situação em que estamos 

vivenciando por conta do COVID-19, além de ali conter todas as 
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informações necessárias, como descrição do bem e seu valor, além dos 

demais dados informativos. Assim, indefiro o pleito de id. 31633580. Por 

fim, certifique-se se de fato houve arrematação dos bens levados à hasta 

pública. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 29 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000858-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO COELHO DE FARIA E SILVA (EXEQUENTE)

MARIA ETELVINA BATISTA MAMEDE GASPAR DE FARIA E SILVA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO BORGES NAVES OAB - GO28817-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Trata-se de pedido da exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome da executada por meio do sistema RENAJUD. Pois bem. 

Diante do pagamento da diligência pela parte exequente, e a fim de 

conferir celeridade na prestação de serviços pelo Poder Judiciário, defiro 

o pedido de busca de veículos pelo sistema RENAJUD, em nome da 

executada, o qual deverá ser efetuado pela Secretaria do Juízo. Sendo 

positiva a busca, expeça-se mandado de penhora e avaliação (§ 1º, art. 

845, do CPC), devendo permanecer a parte executada como depositária 

fiel do bem. Indicado depositório pela exequente, desde já defiro a 

remoção do bem. Realizada a penhora, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, impugnar o auto de penhora, no prazo de 15 

dias, consignando que, em caso de inércia, prosseguir-se-á com os 

demais atos expropriatórios. Não localizados os bens no endereço 

fornecido pela devedora, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, sob pena de suspensão do feito. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 29 de abril de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003429-81.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MARTINHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1003429-81.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXILIO 

DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta 

por MARIANA MARTINHA DE OLIVEIRA, em face de INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Recebida a inicial foi determinada a citação do réu, a realização de 

perícia médica e deferido o pedido de AJG à ID. 27810271. O processo 

teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao procedimento 

eleito. Entretanto, o INSS apresentou proposta de acordo visando 

conceder o benefício pleiteado na inicial à parte autora (ID. 31065053). 

Instada a se manifestar, a parte autora concordou com a proposta 

apresentada pelo INSS pugnando pela homologação do acordo (ID. 

31623697). Os autos vieram conclusos. É o relatório do necessário. 

Fundamento e decido. Analisando os autos verifico que os requisitos de 

validade, existência e eficácia do negócio jurídico encontram-se presente 

no acordo firmado. Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer 

das partes, restando-me apenas homologar o presente ajuste. Ante o 

exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as partes à 

ID. 31065053, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do Art. 487, inciso III, “b”, do CPC. Tendo em vista que a transação 

ocorreu antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento 

das custas processuais remanescentes, nos termos do § 3º, do artigo 90, 

do CPC. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se 

RPV, concedendo prazo de 30 dias para implantação do benefício. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Jaciara/MT, 29 de 

abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001016-95.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO TERNES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR RENATO SOUZA SANTOS OAB - MT27483/O (ADVOGADO(A))

EDER CARLOS MOURA CANDADO OAB - MS13728 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

MARCELA MEDEIROS ALCOFORADO OAB - SP340968 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001016-95.2019.8.11.0010. 

REQUERENTE: LUIZ ANTONIO TERNES FILHO REQUERIDO: GOVESA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, REALIZA ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 

Vistos examinados. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c 

restituição de valores e indenizatória por dano moral proposta por Luiz 

Antonio Ternes Filho contra Consórcio Govesa, Domani Veículos – Domani 

Distribuidora de Veículos LTDA e Realiza Administradora de Consórcios 

LTDA, litigantes qualificados na petição inicial. Alega o autor que em 12 de 

julho de 2012, se dirigiu-se à DOMANI VEÍCULOS, objetivando adquirir um 

veículo próprio, e devido ausência de capital suficiente para concretizar 

seu objetivo inicial, foi orientado a firmar um contrato de consórcio, com a 

promessa de que não haveria necessidade de pagamento de valores 

relativa à entrada no consórcio em andamento, e que a partir do 

pagamento da 1ª Parcela já passaria a concorrer aos sorteios realizados 

mensalmente, bem como lhe era possibilitado a contemplação por meio de 

lances. Diz que firmado o contrato, passou a compor o grupo 000202 com 

a cota 0073-00, de um grupo já em andamento, ficando acordado ainda 

que o mesmo teria duração de 75 (setenta e cinco) meses, tendo o valor 

de referência o de um veículo CITY SEDAN EX 1.5 FLEX 16V 4P. Esclarece 

que, durante todo o período firmado no contrato cumpriu com o pagamento 

e as obrigações oriundas do mesmo, contudo, durante a vigência do 

referido contrato, não foi contemplado por meio de sorteio, tampouco por 

meio de lance, sendo que a requerida nunca prestou quaisquer 

informações ou explicações ao requerente a respeito do andamento do 

consórcio. Ocorre que, no final do ano de 2018, o autor procurou a 

requerida DOMANI VEÍCULOS buscando informações pertinentes ao 

consórcio firmado, diante da proximidade de seu fim, bem como buscando 

esclarecimentos quanto à retirada do bem adquirido, tenho lhe sido 

informado que o consórcio firmado não possuía qualquer vínculo com a 

mesma, orientando o autor a procurar a empresa REALIZA, que seria a 

responsável pelo consórcio. Diz que, ao entrar contato com a empresa 

REALIZA, indicada como administradora do consórcio, foi lhe ratificado os 

termos do contrato, sendo informado, ainda, que o consórcio pactuado 

“estava tudo dentro da normalidade”, e que caso não fosse sorteado até o 

final do prazo pactuado no contrato, os valores devidos a ele, seriam 

pagos em até 30 dias após o término do consórcio. Assevera que, 

meados de setembro de 2018 foi surpreendido ao receber um boleto 

bancário contendo valores exorbitantes (mais de seis mil reais) tendo 

como referência o contrato de consórcio em comento, oportunidade, 

ainda, que lhe informado que o referido consórcio pactuado com as 
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requeridas, já mencionadas anteriormente (DOMANI VEÍCULOS e 

REALIZA), agora estava sob administração de outra empresa denominada 

GOVESA. Ocorre que ao fim do contrato, mesmo com o cumprimento das 

obrigações pelo Autor, e passado o prazo para que fosse entregue o bem 

ou os valores pagos durante os 75 meses (mais de 06 anos), o autor nada 

recebeu. Assevera, também, que ao conferir o número de parcelas do 

consórcio, verificou que já havia se passado 80 meses da entrada do 

autor no consórcio, ao invés de 75 (de 12/07/2012 a 12/02/2019). Assim, 

requereu a rescisão do contrato de consórcio realizado, com a restituição 

dos valores pagos, bem como indenização pelos danos morais que alega 

ter suportado. O recebimento da inicial deu-se no pronunciamento de id. 

20671767. As requeridas Domani, Govesa e Realiza foram citadas pelo 

correio conforme avisos de recebimento de id. 23079833, 23163068 e 

24817872 respectivamente. Realiza audiência de conciliação, não houve 

autocomposição entre os litigantes (id. 24231804). As requeridas Govesa 

e Realiza ofereceram contestação ao id. 24702227 arguindo preliminar de 

ilegitimidade passiva da Realiza e Domani, bem como contrapondo-se à 

pretensão autoral. A requerida Domani ofereceu contestação ao id. 

24800452 arguindo preliminar de sua ilegitimidade passiva e 

contrapondo-se à pretensão autoral. O requerente impugnou as peças 

defensivas ao id. 24942742 e 24942746 pedindo a rejeição das 

preliminares e ratificando os argumentos de sua pretensão. Despacho 

saneador no id. 26795412, oportunidade em que foram afastadas as 

preliminares arguidas, determinando a intimação das partes para que 

especificassem as provas que pretendiam produzir. O autor requereu o 

julgamento antecipado da lide (id. 27312914). A requerida Domani 

Distribuidora de Veículos Ltda requereu a produção de prova testemunhal 

no id. 27421285. Por sua vez, as requeridas Realiza Administradora de 

Consórcio Ltda e Genovesa Administradora de Consórcio Ltda pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. É o que 

merece registro. DECIDO. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c 

restituição de valores e indenizatória por dano moral proposta por Luiz 

Antonio Ternes Filho contra Consórcio Govesa, Domani Veículos – Domani 

Distribuidora de Veículos LTDA e Realiza Administradora de Consórcios 

LTDA, litigantes qualificados na petição inicial. A requerida Domani 

Distribuidora de Veículos Ltda requereu a produção de prova testemunhal 

no id. 27421285, a fim de provar ilegitimidade. Todavia, a legitimidade da 

requerida Domani já foi reconhecida no despacho saneador de id. 

26795412, de modo que não há controvérsia nesse sentido. Assim, deve 

ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando 

dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. Pois bem. Em sua inicial, a requerente pleiteia a 

rescisão do contrato de consório, com a condenação das requeridas à 

restituição da quantia paga, bem como aos danos morais que alega ter 

suportado. Inicialmente, a questão posta em debate diz respeito ao prazo 

para devolução das parcelas do consórcio, pagas pelo autor. No caso 

concreto, entendo que assiste razão ao autor. Conforme precedente do 

STJ, aos contratos de consórcio posteriores à 05/02/2009, data da 

vigência da lei dos consórcios (Lei 11.795/08), o consorciado permanece 

no grupo ao qual aderiu na condição de consorciado excluído, 

concorrendo aos sorteios em igualdade de condições com os demais 

quotistas (excluídos ou ativos), e quando contemplado, faz jus ao 

recebimento do valor que pagou até a rescisão do contrato: "APELAÇÃO 

CÍVEL. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. 1. No caso de consorciado 

desistente, cujo contrato de adesão foi celebrado sob o regime da Lei nº 

11.795/08, que trouxe nova sistemática ao regime dos consórcios, incide o 

disposto nos arts. 22 e 30, ou seja, o CONSORCIADO PERMANECE NO 

GRUPO AO QUAL ADERIU NA CONDIÇÃO DE CONSORCIADO EXCLUÍDO, 

CONCORRENDO AOS SORTEIOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS 

DEMAIS QUOTISTAS (EXCLUÍDOS OU ATIVOS); QUANDO 

CONTEMPLADO, FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO VALOR QUE PAGOU 

ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO. (...) Assim, ressalta-se que o Superior 

Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que para os contratos 

firmados antes da vigência da Lei nº 11.795/2008 (05.02.2009) a 

devolução dos valores pagos em caso de desistência ou exclusão do 

grupo deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo. 

(Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 1661533 

AC 2017/0059629-5. DJ 28/06/2017. Relator Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA). Como se pode ver, o consorciado deve permanecer ativo 

no grupo até ser contemplado e ter direito a restituição das quantias 

pagas. Dito isto, faz-se necessário analisar se o autor permanecerá, 

podendo ser contemplado, até o fim do prolongamento do contrato (até 

15/04/2021), ou se irá prevalecer o prazo inicial de encerramento, já que 

houve extensão do prazo em mais 24 (vinte e quatro meses) realizado por 

Assembleia Geral Extraordinária ampliando os termos de vigência. No caso 

específico, diferente do alegado pela parte requerida, onde alega que o 

plano inicial era de 100 (cem) meses, pelo extrato do consorciado, juntado 

pelo autor à inicial, é possível ver que o plano contratado era de 75 

(setenta e cinco) meses, sendo que a data de adesão foi em 12/07/2012. 

Decorrido o prazo inicialmente estabelecido para o encerramento do 

grupo, não houve a contemplação do autor ao longo desse período 

Sabe-se que, se houvesse a contemplação, o autor poderia receber o 

bem ou aquilo que pagou, abatendo-se as despesas administrativas e 

taxas contratuais pela desistência. Alega o réu que, deveria o autor 

aguardar o encerramento do grupo, que fora ampliado em mais 24 (vinte e 

quatro) meses, por deliberação em Assembleia Geral, passando a receber 

o despendido apenas no ano 2021. Na realidade, se observarmos o 

contrato inicial, onde constava que o plano era de 75 (setenta e cinco) 

meses, veremos que o prazo para encerramento do grupo foi ampliado em 

mais 49 (quarenta e nove) meses. Ressalto que, embora tenha havido a 

ampliação do grupo consorciado, o requerido não juntou qualquer 

documento comprovando que cientificou o autor acerca da realização da 

assembleia e/ou da ampliação do prazo. Em respeito ao Código de Defesa 

do Consumidor, é obrigatório se cumprir adequadamente o dever de 

informação e transparência. Ao mesmo tempo, tal alongamento de prazo, 

diante da situação concreta, mesmo amparado por disposição contratual é 

cláusula leonina, que torna abusivo o contrato, já que gera uma vantagem 

extremamente exagerada ao fornecedor. Portanto, não há prova, por parte 

do réu, de que tenha informado o autor concretamente e anteriormente a 

ampliação do grupo consorciado da Assembleia Geral, ao mesmo tempo 

em que não há razoabilidade nessa espera de mais 49 (quarenta e nove) 

meses para o recebimento do crédito do autor. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: Grupo de consórcio. Restituição de valores. Em face do 

que dispõe o art. 31, inciso I, da lei n. 11.795/2009, no contrato de 

participação em grupo de consórcio, é devida a restituição de valores 

vertidos por consorciado desistente no prazo de 60 dias após a data 

prevista para o encerramento do plano (Súmula 1 da Turma de 

Uniformização do DF). 3 Prorrogação do contrato. Obrigatoriedade dos 

contratos. A DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLÉIA-GERAL DE PRORROGAR O 

PRAZO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO, TOMADA APÓS A DESISTÊNCIA 

DO CONSORCIADO NÃO O VINCULA. Findo o prazo inicialmente ajustado 

e respeitadas as exigências da Lei de regência, é cabível o ressarcimento 

dos valores pagos pelo contratante. Por se tratar de contrato de trato 

sucessivo a manifestação de vontade do consumidor é suficiente para por 

termo à relação havida entre as partes, não sendo razoável impor ao autor 

a permanência no grupo tampouco a espera do novo prazo para que este 

recupere a quantia paga. 4 Restituição dos valores vertidos. Cláusula 

penal. Sem demonstração de prejuízo ao grupo ou à administradora 

causado pelo consorciado desistente, mostra-se indevida a retenção de 

valores relativos à cláusula penal (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei 

Beneti, Terceira Turma). 5 Taxa de administração. A fixação da taxa de 

administração deve levar em conta o caráter comutativo do contrato, de 

modo a não caracterizar a iniquidade de que trata o art. 51, § 1º, inciso III, 

do CDC. Entretanto, não é exagerada a taxa em percentual de 20%. 

Precedente no STJ: (Rcl 12836 / BA RECLAMAÇÃO 2013/0178206-1 

Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). 6 Correção monetária. 

Juros de mora.  (TJ-DF -  07257392120178070016 DF 

0725739-21.2017.8.07.0016 (TJ-DF) Jurisprudência•Data de publicação: 

08/03/2018) DOS DANOS MORAIS. Quanto ao pedido de danos morais, 

deixo de acolher pois ainda que demonstrado que houve certo 

desconforto e constrangimento ao autor, é certo que os fatos narrados 

nos autos não constituem situação humilhante, vexatória ou degradante 

aptas a lesionar seus direitos de personalidade. Em conformidade com o 

presente caso, exige-se que o dano sofrido apresente alguma gravidade, 

e prova desta, ou seja, demonstração de que o prejuízo foi significante no 

aspecto moral e pessoal, por isso, não vislumbro elementos para 

concessão do pedido de dano moral. Importante mencionar que a vida em 

uma sociedade moderna é marcada por aborrecimentos, mas nem todo 

aborrecimento tem o condão de gerar dano indenizável. Embora a prática 

das requeridas tenha sido indevida, tal ato se configura mero dissabor, 

desconforto ou aborrecimento decorrente das relações negociais, não se 
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traduzindo em dano moral. Dessa forma, pedido de indenização por danos 

morais mostra-se improcedente. DOS DESCONTOS NA RESTITUIÇÃO É 

princípio geral do Direito, sobretudo dos contratos que, aquele que 

imotivadamente rompe com pacto firmado perante outrem, interrompendo a 

continuidade do negócio jurídico e frustrando a legítima expectativa de seu 

cumprimento, deve arcar com os ônus rescisórios previsto nas cláusulas 

contratuais. Dessa forma, defiro o pedido de restituição, devendo ser 

procedida a devolução dos valores pagos devidamente de forma 

atualizada. Ocorre, porém, que deverá ser respeitado o contrato, devendo 

ser retida a taxa de administração (TJGO, 6ª Câmara Cível, AC 398353- 

26.2009.8.09.0142, Relator Dr. MARCUS DA COSTA FERREIRA, DJe 1417 

de 31/10/13). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos do autor, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para DECLARAR a rescisão do contrato discutido nestes autos, devendo 

ser devolvido à parte autora, de forma solidária, no prazo de cumprimento 

de sentença, a quantia por ele paga (R$ 84.990,02 (oitenta e quatro mil, 

novecentos e noventa reais e dois centavos), com dedução da taxa de 

administração, com incidência dos juros de mora à razão de 1% (um por 

cento ao mês), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir 

do efetivo desembolso de cada parcela. Consequentemente, declaro 

extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do CPC. Destarte, condeno a parte requerida ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Publique-se e intimem-se. Havendo o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara - MT, 29 de abril de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

2ª Vara
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001632-70.2019.8.11.0010 Requerente: ALZILENE 

FAUSTINO TEIXEIRA GOMES Requerido: BANCO BRADESCO S.A Vistos 

em correição, Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com 

pedido de restituição de valores e ressarcimento de dano moral, proposta 

por Alzilene Faustino Teixeira Gomes em desfavor do Banco Bradesco 

S.A. A requerente narra, em síntese, que a instituição financeira 

condicionou a contratação de um empréstimo com a aquisição de um 

seguro residencial, configurando a denominada “venda casada”. Afirma 

que passado um ano da contratação do empréstimo pessoal e do seguro 

residencial, de um imóvel que não lhe pertence, a autora, ao verificar o 

extrato bancário, observou que em 04/05/2018, o banco renovou 

automaticamente o seguro residencial e sem qualquer aviso prévio fez o 

lançamento do débito junto à sua conta corrente no valor de R$ 302,10 

(trezentos e dois reais e dez centavos). Aduz que por várias vezes 

procurou a agência bancária para cancelar a renovação automática do 

seguro residencial e apenas após a ameaça de que procuraria o PROCON 

o requerido efetuou a restituição de apenas R$ 202,98 reais, ou seja, 

restituiu valor inferior aquele debitado na ordem de R$ 99,12 reais, ficando 

a autora em prejuízo. Relata que por necessidade financeira se viu 

obrigada a ceder a chantagem e a ilegal exigência imposta pelo requerido 

no momento da aprovação do empréstimo pessoal, a assim, “concordar”, 

com a venda/compra casada. Assim, a requerente busca o ressarcimento 

dos danos sofridos em razão da venda casada, bem como a restituição 

dos valores descontados indevidamente a título de seguro residencial, 

tanto aquelas descontados no ato do “fechamento do contrato” de 

empréstimo, bem como os remanescentes da renovação automática. O 

banco contestou, alegando que os contratos objeto da ação foram 

firmados por livre e espontânea vontade. Afirma que a cobrança decorreu 

de cobrança legal e por essa razão não há que se falar em danos morais 

ou materiais. Houve réplica (id. 28157907). É o relato. Fundamento e 

decido. Inicialmente, cumpre salientar que, na distribuição do ônus da 

prova, compete ao autor demonstrar o direito que lhe assiste ou o início de 

prova compatível com o seu pedido e, ao requerido, demonstrar o fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 

373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Todavia, é cediço que nas 

relações de consumo, o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor 

coloca a inversão do ônus da prova à disposição do consumidor, como 

meio de facilitar a sua defesa. Contudo, essa inversão não atribui 

presunção absoluta às afirmações da parte autora, razão pela qual todas 

as afirmações devem ser devidamente sopesadas. Nesse viés, a prova 

da existência de vício de consentimento incumbe à autora, sob pena de 

impor à parte contrária o ônus de produzir prova negativa. Assim, não 

havendo arguição de preliminares ou questões prejudicais de mérito, 

declaro o feito saneado, bem como determino a produção da prova oral, a 

saber: depoimento pessoal das partes e prova testemunhal. Para tanto, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de junho de 

2020, às 15h30. Determino às partes que, no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da presente solenidade, depositem em cartório o rol de 

testemunhas cuja oitiva se pretende, devendo na referida peça constar o 

nome, a profissão, estado civil, idade, a residência e o local de trabalho da 

pessoa e o seu telefone de contato, que se visa o testemunho, nos termos 

do que preconiza o artigo 450 caput do Código de Processo Civil. Ficam 

cientes que, em atenção ao princípio do contraditório e do devido 

processo legal, a não apresentação do referido rol ou seu depósito 

extemporâneo acarretará a preclusão da possibilidade da produção da 

prova desta natureza. No referido rol deverá a parte fundamentadamente 

demonstrar a real necessidade de intimação pelo juízo (artigo 455, § 4º, II, 

do Código de Processo Civil). Será presumido que a parte desistiu da oitiva 

da testemunha quando não trouxer à audiência ; ou ficar inerte na 

intimação de sua testemunha (artigo 455, parágrafos 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil). Na intimação de sua testemunha o advogado tem o dever 

de juntar aos autos cópia da intimação e do aviso de recebimento, até 3 

dias antes do ato de audiência, pena de preclusão da prova (artigo 455, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil). Acaso não esteja o 

peticionário litigando sob os pálios da justiça gratuita, na oportunidade da 

apresentação da enumeração das testemunhas deverá ele recolher 

antecipadamente as custas do ato, sob pena de deserção, diante da 

inteligência do artigo 82, “caput”, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 20 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito
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BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001632-70.2019.8.11.0010 Requerente: ALZILENE 

FAUSTINO TEIXEIRA GOMES Requerido: BANCO BRADESCO S.A Vistos 

em correição, Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com 

pedido de restituição de valores e ressarcimento de dano moral, proposta 

por Alzilene Faustino Teixeira Gomes em desfavor do Banco Bradesco 

S.A. A requerente narra, em síntese, que a instituição financeira 

condicionou a contratação de um empréstimo com a aquisição de um 

seguro residencial, configurando a denominada “venda casada”. Afirma 

que passado um ano da contratação do empréstimo pessoal e do seguro 

residencial, de um imóvel que não lhe pertence, a autora, ao verificar o 

extrato bancário, observou que em 04/05/2018, o banco renovou 

automaticamente o seguro residencial e sem qualquer aviso prévio fez o 

lançamento do débito junto à sua conta corrente no valor de R$ 302,10 

(trezentos e dois reais e dez centavos). Aduz que por várias vezes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 443 de 841



procurou a agência bancária para cancelar a renovação automática do 

seguro residencial e apenas após a ameaça de que procuraria o PROCON 

o requerido efetuou a restituição de apenas R$ 202,98 reais, ou seja, 

restituiu valor inferior aquele debitado na ordem de R$ 99,12 reais, ficando 

a autora em prejuízo. Relata que por necessidade financeira se viu 

obrigada a ceder a chantagem e a ilegal exigência imposta pelo requerido 

no momento da aprovação do empréstimo pessoal, a assim, “concordar”, 

com a venda/compra casada. Assim, a requerente busca o ressarcimento 

dos danos sofridos em razão da venda casada, bem como a restituição 

dos valores descontados indevidamente a título de seguro residencial, 

tanto aquelas descontados no ato do “fechamento do contrato” de 

empréstimo, bem como os remanescentes da renovação automática. O 

banco contestou, alegando que os contratos objeto da ação foram 

firmados por livre e espontânea vontade. Afirma que a cobrança decorreu 

de cobrança legal e por essa razão não há que se falar em danos morais 

ou materiais. Houve réplica (id. 28157907). É o relato. Fundamento e 

decido. Inicialmente, cumpre salientar que, na distribuição do ônus da 

prova, compete ao autor demonstrar o direito que lhe assiste ou o início de 

prova compatível com o seu pedido e, ao requerido, demonstrar o fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 

373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Todavia, é cediço que nas 

relações de consumo, o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor 

coloca a inversão do ônus da prova à disposição do consumidor, como 

meio de facilitar a sua defesa. Contudo, essa inversão não atribui 

presunção absoluta às afirmações da parte autora, razão pela qual todas 

as afirmações devem ser devidamente sopesadas. Nesse viés, a prova 

da existência de vício de consentimento incumbe à autora, sob pena de 

impor à parte contrária o ônus de produzir prova negativa. Assim, não 

havendo arguição de preliminares ou questões prejudicais de mérito, 

declaro o feito saneado, bem como determino a produção da prova oral, a 

saber: depoimento pessoal das partes e prova testemunhal. Para tanto, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de junho de 

2020, às 15h30. Determino às partes que, no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da presente solenidade, depositem em cartório o rol de 

testemunhas cuja oitiva se pretende, devendo na referida peça constar o 

nome, a profissão, estado civil, idade, a residência e o local de trabalho da 

pessoa e o seu telefone de contato, que se visa o testemunho, nos termos 

do que preconiza o artigo 450 caput do Código de Processo Civil. Ficam 

cientes que, em atenção ao princípio do contraditório e do devido 

processo legal, a não apresentação do referido rol ou seu depósito 

extemporâneo acarretará a preclusão da possibilidade da produção da 

prova desta natureza. No referido rol deverá a parte fundamentadamente 

demonstrar a real necessidade de intimação pelo juízo (artigo 455, § 4º, II, 

do Código de Processo Civil). Será presumido que a parte desistiu da oitiva 

da testemunha quando não trouxer à audiência ; ou ficar inerte na 

intimação de sua testemunha (artigo 455, parágrafos 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil). Na intimação de sua testemunha o advogado tem o dever 

de juntar aos autos cópia da intimação e do aviso de recebimento, até 3 

dias antes do ato de audiência, pena de preclusão da prova (artigo 455, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil). Acaso não esteja o 

peticionário litigando sob os pálios da justiça gratuita, na oportunidade da 

apresentação da enumeração das testemunhas deverá ele recolher 

antecipadamente as custas do ato, sob pena de deserção, diante da 

inteligência do artigo 82, “caput”, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 20 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito
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ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA OAB - MT25331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001892-50.2019.8.11.0010 REQUERENTE: DALILA 

DOURADO DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos em correição, Trata-se de ação de pensão por 

morte, ajuizada por DALILA DOURADO DA SILVA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, partes devidamente 

qualificadas nos autos. Recebida a inicial, foi indefiro o pedido de tutela 

antecipada e determinada a citação do requerido (id. 22907873). O 

requerido apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação 

(id. 24712245). Réplica (id. 29395836). É o relato. Decido. Com efeito, 

declaro o feito saneado, fixando como pontos controvertidos a) qualidade 

de segurado do instituidor da pensão por morte; b) qualidade de 

dependente da autora em face do segurado; c) comprovação da 

convivência pública e duradoira do requerente com a de cujus até a data 

do óbito. Desta forma, designo a audiência de instrução e julgamento para 

o dia 08 de julho de 2020, às 14h00min. A contar da intimação desta 

decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos 

autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, 

§4º e 450 do CPC/2015, sob pena de preclusão. As testemunhas deverão 

ser ao máximo de três para cada parte, sendo que somente será admitida 

a inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455 do CPC). Cumpra-se. Jaciara/MT, 27 de abril de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 59980 Nr: 3279-93.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILSON GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução proposta em desfavor de Autarquia Federal.

Consta dos autos o pagamentos dos valores devidos, conforme certidão 

retro.

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Com o pagamento do valor reclamado, o executado cumpriu com o 

disposto no art. 924, II, do CPC/15, resultando assim por satisfeito o objeto 

pedido, razão pela qual impositiva é extinção do processo.

O feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, “verbis”:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita.

Satisfeita, portanto, a execução, a extinção do processo é de rigor.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos já fundamentados, julgo extinto o processo 

nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o 

feito com julgamento de mérito.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Jaciara-MT, 28 de abril de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 92717 Nr: 2705-65.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA IVONEIDE DE MORAIS SEBASTIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCA XAVIER DOS 

SANTOS, ESPOLIO DE COSMO XAVIER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO V. 

DE MORAES - OAB:13582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o inventariante para juntar aos autos a guia de ITCMD- Imposto 
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de Transmissão Causa Mortis e

Doação e/ou declaração de isenção, bem como as certidões negativas de 

débito.

 Expeça-se oficio à ANOREG solicitando informações acerca de eventual 

testamento deixado pelos de cujus,

Intime-se a herdeira FRANCISCA LEDIANA XAVIER MORAIS para que se 

manifestar quanto o esboço da partilha, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpridas as determinações acima, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara, 28 de abril de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 93340 Nr: 2976-74.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Faustino da Silva, Zulene Lino Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymore Credito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO - OAB:221386 SP

 Vistos etc.

Considerando que este Magistrado possui ação intentada contra a 

executada, declaro-me impedido de julgar o presente feito, nos termos do 

artigo 144, IX, do NCPC.

Remeta-se o feito ao meu substituto legal, com urgência;

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara, 28 de abril de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 107576 Nr: 9934-76.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DEGASPERY FIRMINO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando as razões esposadas, determino o cancelamento da 

restrição efetivada via RENAJUD pelo juízo no veículo

VW/GOL 1.0 GIV, ANO FAB 2013/ANO MODELO 2013, COR BRANCA, 

PLACA: OBB-7242, RENAVAM 00508806046, devendo a secretaria 

proceder ao necessário para levantamento do gravame.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento 

ao feito , sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Jaciara, 28 de abril de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000687-83.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE LIMA GONZAGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

LIKA ALVES (REU)

DETRAN MT (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000687-83.2019.8.11.0010 Requerente: MARLENE DE 

LIMA GONZAGA Requeridos: IVADELIR FERREIRA DE SOUZA e 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (DETRAN-MT) Vistos em correição, MARLENE DE LIMA 

GONZAGA ajuizou ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, em 

desfavor de IVADELIR FERREIRA DE SOUZA e DETRAN-MT (Departamento 

de Trânsito do Estado de Mato Grosso), devidamente qualificados, 

almejando a concessão da tutela de urgência para obrigar o segundo 

demandado a promover a transferência do veículo para a primeira ré. Para 

tanto, aduz que vendeu uma motocicleta Honda Biz 125 ES, cor vermelha, 

ano/modelo 2010/2010, chassi 9C2JC422OAR389772, RENAVAM 

281917477, Placa NJP0801 para a demandada Neide Ferreira Batista. 

Contudo, a compradora, contrariando o que havia sido combinado, não 

realizou a transferência da motocicleta para a sua propriedade, de modo 

que as obrigações incidentes sobre o bem após a realização da 

negociação continuam sendo imputadas à requerente, cujo nome ainda 

consta registrado no DETRAN-MT como sendo a proprietária do bem. A 

tutela de urgência pleiteada foi indeferida (id. 19069614). Por ocasião da 

tentativa de conciliação a requerida Ivadelir informou que o veículo objeto 

dos autos foi vencido a terceiro e que não teria conseguido localizar o 

atual proprietário do automóvel. O representante do DETRAN não 

compareceu à solenidade. Não houve apresentação de contestações (id. 

30715380). É o relato. Fundamento e decido. Da ilegitimidade passiva do 

DETRAN/MT. A legitimidade para agir em juízo se trata de uma das 

condições da ação. Sobre o tema, lição de Fredie Didier Jr.: A legitimidade 

para agir (ad causam petendi ou ad agendum) é condição da ação que se 

precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não 

basta que se preencham os 'pressupostos processuais' subjetivos para 

que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que 

os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes 

autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica 

de direito material deduzida em juízo. É a 'pertinência subjetiva da ação', 

segundo definição doutrinária. A transferência e comunicação da venda 

do veículo são obrigações comuns entre particulares, qual seja, vendedor 

e comprador do veículo. Não cabe determinar ao órgão de trânsito a 

transferência impositiva de registro de veículo para o nome do comprador 

sem que este tenha tomadas as devidas providências para o ato. O 

contrato firmado entre as partes não impõe qualquer obrigação por parte 

da autarquia. Aliás, a autarquia estadual sequer faz parte no instrumento. 

O Detran-MT como autarquia estadual, tem por finalidade executar, 

controlar e fiscalizar as atividades de trânsito e, embora tenha 

personalidade jurídica, não pode ser responsabilizado, tendo em vista o 

litígio versar sobre obrigação de fazer entre a parte autora e primeira 

requerida, tratando-se, portanto, de parte ilegítima para figurar no polo 

passivo da demanda. A propósito: “APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SISTEMA NACIONAL DE 

TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE DÉBITO DE IPVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

DETRAN. A instituição do IPVA compete aos Estados e ao Distrito Federal 

(art. 155, III, CRFB). Não detém o Departamento de Trânsito Estadual, 

pessoa jurídica diversa e autônoma, legitimidade para a anulação ou 

transferência da dívida de IPVA. TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA PELO 

DETRAN. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE DO NOVO 

PROPRIETÁRIO. ART. 123, § 1º DO CTB. Não cabe determinar ao órgão de 

trânsito a transferência definitiva de registro de veículo para o nome do 

comprador, sem a devida vistoria do veículo, com a verificação da 

regularidade dos seus documentos e das suas condições de 

trafegabilidade (art. 124 CTB). Conquanto para efeitos civis baste a 

tradição para a alienação do veículo, no plano administrativo é preciso que 

o anterior proprietário comunique o DETRAN acerca da transferência do 

bem nos termos dos arts. 123, I e § 1º, e 134 do CTB. (...) Desta forma, 

deve ser afastada a determinação de... transferência da propriedade do 

bem pelo órgão de trânsito. Sentença reformada. Redimensionamento da 

sucumbência. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME”. (TJ-RS - AC: 

70069524494 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 

24/08/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 30/08/2017). Como cediço, a legitimidade de parte é 

matéria de ordem pública, portanto, conhecível até mesmo de ofício, 

conforme autoriza o art. 485, inciso VI, §3° do Código de Processo Civil, 

verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...) § 3ª O juiz 

conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em 
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julgado.” Diante disso, reconheço a ilegitimidade passiva do DETRAN-MT 

(Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso), e por 

consequência, em relação a este, julgo extinto o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, §3, do Código de Processo 

Civil. Da revelia da primeira ré Considerando que a requerida foi 

devidamente citada e não apresentou contestação, decreto-lhe a revelia. 

Do mérito O caso em comento comporta o julgamento antecipado da lide, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos 

termos do Art. 355, inc. I, do CPC, vejamos: “O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas.” É 

cediço que é dever do adquirente adotar as providências necessárias à 

efetivação da expedição de novo Certificado de Registro de Veículo 

relativo à transferência do bem, conforme preceitua o art. 123, I, § 1.º, da 

Lei 9.503/97, in verbis: Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo 

Certificado de Registro de Veículo quando: I. For transferida a 

propriedade. § 1.º. No caso de transferência de propriedade, o prazo para 

o proprietário adotas as providências necessárias à efetivação da 

expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, 

sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. Já 

ao antigo proprietário, no caso, a autora, caberia informar ao DETRAN 

sobre a alienação do veículo, a fim a afastar sua responsabilidade. Art. 

134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo 

deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um 

prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência 

de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação No caso em tela, a adquirente 

alienou o veículo a terceiro e atualmente não se sabe a localização do 

automóvel e do comprador. Não há nos autos qualquer documento que 

comprove sequer a venda do bem a requerida. Logo, não estando a 

requerida na posse da motocicleta, torna-se inviável a procedência do 

pedido de obrigação de fazer, pois a ela não compete realizar a 

transferência de bem que está em posse de terceiro. Nesse sentido tem 

entendido nossos Tribunais: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. DESVINCULAÇÃO DAS 

MULTAS IMPOSTAS APÓS SUPOSTA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO 

COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. DECRETO DE 

IMPROCEDÊNCIA. Ação cognitiva ajuizada em face do DETRAN/RJ, 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO e ANTONIO GOMES DA SILVA, por suposto 

vendedor de veículo automotor. Alegação de que financiou o veículo para 

seu irmão, terceiro, réu e este alienou o bem a terceiro, sem comunicação 

ao órgão competente da transferência de propriedade, e que passou a 

receber multas decorrentes de infrações administrativas praticados pelo 

suposto comprador. Sentença de improcedência. 1. Sem a prova da 

alienação, no que sobreleva não saber o suposto alienante sequer a 

qualificação do comprador, e sem cabal demonstração de que a alienação 

foi comunicada ao DETRAN, correto é o decreto de improcedência, dando 

caber ao autor o ônus de provar o que alega (CPC, art. 333, I). 2. Recurso 

ao qual se nega seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC. (TJ-RJ - 

APL: 02068904620128190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 15 VARA FAZ 

PUBLICA, Relator: FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data 

de Julgamento: 22/05/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 25/05/2015). Ademais, conforme consignado era obrigação da 

autora comunicar a venda a teor do artigo 134 do CTN: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. VENDA DE VEÍCULO NÃO 

COMUNICADA AO DETRAN. IPVA E MULTAS. OBRIGAÇÃO DO ANTIGO 

PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS E INFRAÇÕES 

COMETIDAS APÓS A TRADIÇÃO DO BEM. O apelante vendeu sua 

motocicleta há vários anos, mas não comunicou a venda ao DETRAN. 

Cabia ao antigo proprietário, ora apelante, informar ao DETRAN a 

transferência do bem. Não cumprindo com tal responsabilidade, não se 

mostra possível resguardá-lo da imposição das despesas e infrações 

cometidas pelo novo proprietário do veículo. NEGADO SEGUIMENTO AO 

APELO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC, EM RAZÃO DA 

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. (Apelação Cível Nº 70063897219, Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, 

Julgado em 25/03/2015). Conforme demonstrado, não se sabe na posse 

de quem está a motocicleta, razão pela qual torna-se impossível compelir a 

parte requerida à transferência do bem em questão: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO. COMPRA E 

VENDA. VÁRIAS TRANSFERÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS 

QUE COMPROVEM AS VENDAS. AUTOMÓVEL NA POSSE DE QUEM NÃO 

SE SABE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. ÔNUS 

DO AUTOR E QUE NÃO SE DESINCUMBIU.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO INOMINADO. 

QUARTA TURMA RECURSAL CÍVEL.Nº 71007519010 (Nº CNJ: 

0010140-73.2018.8.21.9000). COMARCA DE SANTA MARIA. Grifamos. 

Ademais, cumpre consignar que a partir da tradição, opera-se a 

transferência de propriedade do veículo automotor (art. 1.226, do Código 

Civil), fazendo recair sobre o comprador a obrigação de transferir o 

registro do bem para o seu nome. Logo, a responsabilidade da 

transferência recairia sobre o novo adquirente do bem, ou seja, o terceiro 

interessado a quem a requerida alienou o automóvel. Logo, não havendo 

qualquer informação sobre a localização do comprador e do veículo, a 

improcedência do pedido é medida de rigor. Assim, nos termos da 

fundamentação, devem os pedidos ser julgados improcedentes. 

Conclusão: Ante o exposto, nos termos da fundamentação, julgo 

improcedentes os pedidos feitos na inicia, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento de custas 

e honorários que fixo em 10% do valor dado à causa. As obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos (art. 98, § 3º, 

do CPC/15). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. P.R.I. Cumpra-se. Jaciara/MT, 29 de abril de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003247-95.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANIO SOARES TORRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1003247-95.2019.8.11.0010 Requerente: Bv Financeira 

S/A Credito - Financiamento e Investimento Requerido: Jeovanio Soares 

Torres Vistos em correição, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO propôs ação de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente, em desfavor de JEOVANIO SOARES 

TORRES qualificado na inicial, argumentando, em síntese, que as partes 

celebraram contrato de financiamento para aquisição de bem, tendo, 

porém, o requerido, se tornado inadimplente, razão pela qual pugnou pela 

busca e apreensão do veículo descrito na inicial. A juíza antecessora 

determinou a intimação do autor para comprovar a mora do devedor. 

Intimado, o requerente informou que a mora do devedor está comprovada 

por meio do protesto do título. É o relato. Passo a decidir. Pois bem, o artigo 

3º do Decreto Lei nº 911/69 preconiza que para se proceder à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente é necessário que se 

comprove a relação contratual havida entre as partes, a identificação do 

bem dado em alienação fiduciária e a mora ou o inadimplemento do 

devedor fiduciário. No caso em questão está comprovada a relação 

jurídica entre as partes, representada pelo contrato colacionado aos 

autos. A caracterização da mora do devedor está descrita no artigo 2º, § 

2º, da citada legislação, vejamos. ''Art. 2º. § 2º A mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." 

Referido artigo estabelece que a comprovação da constituição do devedor 

em mora poderá ser feita mediante carta registrada com aviso de 

recebimento. No caso em tela, a carta registradora foi devolvida com a 

informação “endereço insuficiente”. O autor então protestou o título no 

Cartório de Registro desta Comarca e a intimação do devedor acerca do 

protesto se deu por edital, conforme se observa do protesto de fl. 19. O 

protesto do título por edital é permitido a fim de comprovar a mora do 

devedor, todavia, em que pese o autor ter protestado o título por edital, 

nota-se que não há prova de que tenha esgotado todos os meios cabíveis 

para a localização do devedor. Não há nos autos sequer informações de 
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que o Cartório tenha realizado a tentativa de intimação do devedor de 

forma diversa. Em colaboração: APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de 

busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/1969), julgada extinta sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e art. 321, ambos do 

CPC. Intimação do protesto do título feita por edital. Inexistência de prova 

da tentativa de notificação pessoal da devedora. A intimação da devedora 

por edital é autorizada em situações específicas, previstas no artigo 15 da 

Lei nº 9.492/97, desde que esgotadas as possibilidades de intimação 

pessoal da devedora fiduciante. Ineficácia do ato notarial. Mora não 

comprovada. Falta de requisito essencial. Aplicação da Súmula nº 72 do C. 

STJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

10080851720168260577 SP 1008085-17.2016.8.26.0577, Relator: Sergio 

Alfieri, Data de Julgamento: 26/06/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 27/06/2017) No mesmo sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

COMPROVAÇÃO DA MORA – PROTESTO POR EDITAL DO TÍTULO. A 

comprovação da mora mediante protesto por edital do título está 

condicionada ao esgotamento das possibilidades de localização do 

devedor fiduciário. (TJ-MS - AI: 14123531920198120000 MS 

1412353-19.2019.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de 

Julgamento: 08/01/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2020). 

Assim, sendo a comprovação da mora condição da ação de busca e 

apreensão e não tendo a autora comprovado a constituição do devedor 

em mora, a extinção do feito é medida que se impõe. Dispositivo. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o feito sem julgamento do mérito. Custas se houve pelo autor. 

Sem honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se Jaciara/MT, 29 de abril de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002945-66.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 31612195 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 31612195.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002248-45.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDEMIR FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a petição retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002990-70.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JESIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 31612396 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 31612396 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000362-16.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CAPPELARY RULIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail) e do Promovido através de seu i. 

patrono (a) Dr (.ª) Advogado: ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: 

MT0006133A, para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no NÚCLEO 

DE CONCILIAÇÃO no dia 03/10/2017 às 14h30min , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente . Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária 

. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000362-16.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CAPPELARY RULIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que esta secretaria verificou que o desconto em folha 

fora finalizado, uma vez que atingiu o valor total. Posto isto, nos termos da 

legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o feito com a 

finalidade de expedir intimação das partes para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos acerca da certidão acima.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-74.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LENI ALVES RIBEIRO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2801646 da audiência 

designada nos autos para dia 19/05/2020 às 10h00, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 
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seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-59.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2801813 da audiência 

designada nos autos para dia 19/05/2020 às 10h10, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-44.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANEIDE GOMES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2801948 da audiência 

designada nos autos para dia 19/05/2020 às 10h20, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-29.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELE SILVA MATOS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2802129 da audiência 

designada nos autos para dia 19/05/2020 às 10h30, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-14.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDNA SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2802313 da audiência 

designada nos autos para dia 19/05/2020 às 10h40, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-15.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZILAR ANA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2803150 da audiência 

designada nos autos para dia 05/05/2020 às 11h10, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-05.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON LEMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2803640 da audiência 

designada nos autos para dia 19/05/2020 às 08h20, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-71.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2804527 da audiência 

designada nos autos para dia 19/05/2020 às 09h40, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 
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GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-48.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMARA VENANCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2805185 da audiência 

designada nos autos para dia 19/05/2020 às 08h10, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. OBS: O aviso de recebimento 

de citação do promovido ainda não retornou, mas caso o promovido se 

habilite o link de acesso já está disponível acima. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-72.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON PAULO DE SOUZA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2805320 da audiência 

designada nos autos para dia 19/05/2020 às 09h20, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. OBS: O aviso de recebimento 

de citação do promovido ainda não retornou, mas caso o promovido se 

habilite o link de acesso já está disponível acima. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-86.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAYELLE COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2805656 da audiência 

designada nos autos para dia 19/05/2020 às 11h10, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-26.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ZILDA SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2806247 da audiência 

designada nos autos para dia 19/05/2020 às 11h30, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 
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conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-93.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ZILDA SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2806453 da audiência 

designada nos autos para dia 19/05/2020 às 11h40, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-57.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2806628 da audiência 

designada nos autos para dia 19/05/2020 às 09h10, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003177-78.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CARDOSO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 31625869 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 31625869.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002827-90.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDELIR FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON BERWANGER OAB - RS57070 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a petição de id n. 31630792.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-81.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FELICIANO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2813103 da audiência 

designada nos autos para dia 26/05/2020 às 08h00, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 
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conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-89.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de 

e n c a m i n h a r  a s  p a r t e s  o  l i n k  d e  a c e s s o 

https://call.lifesizecloud.com/2813019 da audiência designada nos autos 

para dia 02/06/2020 às 09h30, uma vez que de acordo com o Expediente 

n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º da Lei 9099/95, o MM. 

Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, autorizou a realização 

das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência. 

Programa utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014 colo quando não 

voltou AR ou mandado OBS: O aviso de recebimento de citação do 

promovido ainda não retornou, mas caso o promovido se habilite o link de 

acesso já está disponível acima.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-22.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE ALBUQUERQUE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de 

e n c a m i n h a r  a s  p a r t e s  o  l i n k  d e  a c e s s o 

https://call.lifesizecloud.com/2815418 da audiência designada nos autos 

para dia 02/06/2020 às 09h10, uma vez que de acordo com o Expediente 

n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º da Lei 9099/95, o MM. 

Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, autorizou a realização 

das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência. 

Programa utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014 colo quando não 

voltou AR ou mandado

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-06.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI FORGIARINI DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2816820 da audiência 

designada nos autos para dia 26/05/2020 às 08h40, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-88.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2817005 da audiência 

designada nos autos para dia 26/05/2020 às 08h50, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 
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importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-73.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2817301 da audiência 

designada nos autos para dia 26/05/2020 às 09h00, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. OBS: O aviso de recebimento 

de citação do promovido ainda não retornou, mas caso o promovido se 

habilite o link de acesso já está disponível acima. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-28.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2817642 da audiência 

designada nos autos para dia 26/05/2020 às 09h30, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-78.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA MARIA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de 

e n c a m i n h a r  a s  p a r t e s  o  l i n k  d e  a c e s s o 

https://call.lifesizecloud.com/2817712 da audiência designada nos autos 

para dia 19/05/2020 às 11h50, uma vez que de acordo com o Expediente 

n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º da Lei 9099/95, o MM. 

Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, autorizou a realização 

das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência. 

Programa utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014 colo quando não 

voltou AR ou mandado

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-13.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSELIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2818127 da audiência 

designada nos autos para dia 26/05/2020 às 09h40, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2818242 da audiência 

designada nos autos para dia 26/05/2020 às 10h00, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-35.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK RODRIGO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2818400 da audiência 

designada nos autos para dia 26/05/2020 às 09h50, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-94.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2818538 da audiência 

designada nos autos para dia 26/05/2020 às 09h20, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 
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demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-11.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KEITIELY DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2818690 da audiência 

designada nos autos para dia 26/05/2020 às 10h30, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-85.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAIN RICARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2818771 da audiência 

designada nos autos para dia 26/05/2020 às 08h20, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-47.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA CAMOLEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de 

e n c a m i n h a r  a s  p a r t e s  o  l i n k  d e  a c e s s o 

https://call.lifesizecloud.com/2818036 da audiência designada nos autos 

para dia 26/05/2020 às 09h10, uma vez que de acordo com o Expediente 

n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º da Lei 9099/95, o MM. 

Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, autorizou a realização 

das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência. 

Programa utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014 colo quando não 

voltou AR ou mandado

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-32.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2819005 da audiência 

designada nos autos para dia 26/05/2020 às 10h10, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 
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reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-83.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA REIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2819267 da audiência 

designada nos autos para dia 26/05/2020 às 10h50, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000046-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000046-32.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: WAGNER SOUZA DOS SANTOS Vistos. 1. 

Determino a expedição de MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E 

REMOÇÃO do veículo HONDA/CG 150 FAN ESI, Cor PRETA, Placa ATC 

1237, podendo ser localizado no endereço indicado pelo Exequente (ID. 

26591075). 2. Consigno que a remoção do bem penhorado é medida 

realizada no melhor interesse do credor, nesse sentido: EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – Veículo penhorado – 

Pedido do credor de remoção do bem para sua guarda até alienação 

judicial – Possibilidade – Inteligência do § 2º do art. 840 do CPC/2015 – 

Decisão– Observância de que o depósito sob a responsabilidade do 

executado não é regra, mas sim exceção - Decisão reformada - Recurso 

provido.TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21781279620188260000; 17ª 

Câmara de Direito Privado; Relator: Paulo Pastore Filho; Data de 

publicação: 14/12/2018 3. Fica nomeado o Exequente como depositário do 

veículo, devendo o mesmo ser entregue em suas mãos. 4. Lavrado o auto, 

certifique-se o interesse do Executado na realização de audiência de 

conciliação, oportunidade na qual poderá, caso queira, oferecer 

embargos. 5. Sem prejuízo das medidas acima, deve o Sr. Oficial de 

Justiça proceder à avaliação do referido bem, e, com a juntada do auto de 

avaliação, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem no prazo 

de 5 dias. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-17.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA DOS ANJOS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2814766 da audiência 

designada nos autos para dia 26/05/2020 às 11h00, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014 colo quando não 

voltou AR ou mandado OBS: O aviso de recebimento de citação do 

promovido ainda não retornou, mas caso o promovido se habilite o link de 

acesso já está disponível acima.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-07.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FRANCISCO BRASILEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de 

e n c a m i n h a r  a s  p a r t e s  o  l i n k  d e  a c e s s o 

https://call.lifesizecloud.com/2815818 da audiência designada nos autos 

para dia 02/06/2020 às 09h20, uma vez que de acordo com o Expediente 

n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º da Lei 9099/95, o MM. 

Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, autorizou a realização 
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das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência. 

Programa utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014 colo quando não 

voltou AR ou mandado OBS: O aviso de recebimento de citação do 

promovido ainda não retornou, mas caso o promovido se habilite o link de 

acesso já está disponível acima.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-37.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de 

e n c a m i n h a r  a s  p a r t e s  o  l i n k  d e  a c e s s o 

https://call.lifesizecloud.com/2818265 da audiência designada nos autos 

para dia 02/06/2020 às 09h00, uma vez que de acordo com o Expediente 

n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º da Lei 9099/95, o MM. 

Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, autorizou a realização 

das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência. 

Programa utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014 colo quando não 

voltou AR ou mandado

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001612-88.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. B. M. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2820377 da audiência 

designada nos autos para dia 26/05/2020 às 10h20, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014 OBS: O carta 

precatória para citação do promovido ainda não retornou, mas caso o 

promovido se habilite o link de acesso já está disponível acima.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-67.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI APARECIDA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2821163 da audiência 

designada nos autos para dia 26/05/2020 às 10h40, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-69.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2821286 da audiência 

designada nos autos para dia 26/05/2020 às 11h10, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-39.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2821636 da audiência 

designada nos autos para dia 26/05/2020 às 11h20, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-09.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2821717 da audiência 

designada nos autos para dia 26/05/2020 às 11h30, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-27.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL TORRES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2821919 da audiência 

designada nos autos para dia 26/05/2020 às 11h40, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 
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conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-98.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2822153 da audiência 

designada nos autos para dia 02/06/2020 às 08h00, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 103533 Nr: 7940-13.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIANE REGINA ALLI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, informarem se há 

provas complementares a produzir e, caso positivo, deverão declinar os 

motivos pertinentes que as justifiquem, sob pena de indeferimento.

Não havendo outras provas a produzir, façam-se os autos conclusos ao 

Juiz Leigo para elaborar minuta de Sentença.

Cumpra-se.

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000036-27.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000036-27.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

JOSE DO NASCIMENTO Vistos etc. DEFIRO o pedido de id. 30854307, bem 

como DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme requerido. Após, com o decurso do prazo, certifique-se e, 

INTIME-SE a Defensoria Pública para que se manifeste no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, em termos de prosseguimento do feito com a juntada 

da documentação requisitada nestes autos, sob pena de extinção. Com a 

manifestação ou decurso do prazo, certifique-se e voltem os autos 

conclusos para deliberações. Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, 

que estabelece medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, 

inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, 

SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO TERMO DE 

COMPROMISSO, MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de 

forma eletrônica. Cumpra-se. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000133-61.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE ALMEIDA MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON QUEIROZ LOPES OAB - MT0009821S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIS MARTINS OAB - MT0008981A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000133-61.2018.8.11.0018. AUTOR(A): 

JAIR DE ALMEIDA MEDEIROS REU: INOVA COMERCIO DE MAQUINAS E 

SERVICOS LTDA - ME Vistos etc. Recebo a manifestação de id 22890680 

como Cumprimento de Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 513 

e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara promover as devidas 

retificações, inclusive junto ao Sistema PJe. Intime-se o executado por seu 

advogado, para realizar o cumprimento integral da sentença, com o 

pagamento do débito no prazo de 15 dias (artigo 523, do NCPC), restando 

consignado que o cumprimento refere-se ao valor de R$119.882,51 (cento 

e dezenove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um 

centavos), atualizado até 23/08/2019, não cabendo aumento referente ao 

dano moral acordado. Desde já fica a advertência de que não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios (art. 

523, §1º, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

JUARA, 13 de fevereiro de 2020. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 104880 Nr: 516-56.2018.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Iraci Silva Lopes, João Venancio da Silva, Irene 

Venâncio de Siqueira, Jucilene Venâncio da Silva, Tereza Darte da Silva, 

Nadir Aparecida da Silva, Irani Venancio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Patrocina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23765/O, Karine de Gois Conradi - OAB:22077/O, Monica da 

Silva Costa - OAB:23320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Inventário sobre os bens deixados por APARECIDA 

PATROCINA DA SILVA, proposto por MARIA IRACI SILVA LOPES, JOÃO 

VENÂNCIO DA SILVA, JUCILENE VENÂNCIO DA SILVA, IRENE VENÂNCIO 

DE SIQUEIRA, NADIR APARECIDA DA SILVA, TEREZA DARTE DA SILVA e 
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IRANI VENANCIO DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.

 A inicial veio acompanhada dos documentos momento em que deferiu os 

benefícios da justiça gratuita e nomeou os requerentes como 

inventariantes.

Parte autora pugnou pela extinção do feito, diante de terem realizados os 

procedimentos de inventário pela via administrativa, conforme juntada de 

ref. 37.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido de desistência formulado pelas partes requerentes merece 

acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do 

processo.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, revogando a 

nomeação anteriormente concedida e, em consequência, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

PROCEDA-SE as baixas necessárias.

Sem custas, eis que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, à CAA.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns 

judiciais do Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE 

DECISÃO COMO, MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA, e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de 

forma eletrônica.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 90399 Nr: 1857-54.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silene dos Santos Favato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN (Departamento Estadual de Transito 

de MT.)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANT - OAB:14133/O

 Vistos.

Verifica-se que as intimações estão sendo feitas ao Estado de Mato 

Grosso e não ao Detran.

Assim, INTIME-SE o requerido, com remessa dos autos, para que indique 

provas, justificando sua necessidade, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns 

judiciais do Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE 

DECISÃO COMO, MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA, e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de 

forma eletrônica.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 106909 Nr: 1596-55.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Micheli da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:OAB/MT 905-A, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando que a requerida não foi citada e que o requerente 

apresentou junto ao petitório, planilha de débito, comprovando a liquidez do 

título executivo, deve a ação ter sua classe alterada para execução de 

título extrajudicial.Assim posto, DEFIRO o pedido de alteração de classe do 

processo, de busca e apreensão para execução, e DETERMINO:CITE-SE o 

requerido para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da dívida, 

conforme disposto no artigo 829, do CPC, devendo se atentar aos 

endereços encontrados.Não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora 

de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

INTIMANDO, na mesma oportunidade, a parte executada (§ 1º do artigo 

829 do NCPC).Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, 

deverá o Sr. Oficial de Justiça proceder constatação a fim de apurar se 

tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge. 

FIXO os honorários em 10% sobre o valor do débito. Para o caso de 

integral pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária ora 

fixada será reduzida pela metade (artigo 827, § 1º, do NCPC).Caso o 

oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, deverá 

proceder na forma do artigo 830 do NCPC.Se considerar necessário, 

poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos benefícios do artigo 212, § 2º, do 

Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).Observe a Secretaria, 

doravante, o feito seguirá na forma de execução de título extrajudicial, o 

que deverá ser atualizado no sistema Apolo.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, SERVIRÁ CÓPIA 

DA PRESENTE DECISÃO COMO, MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, 

CARTA PRECATÓRIA, e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação 

de forma eletrônica.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106909 Nr: 1596-55.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Micheli da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:OAB/MT 905-A, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte EXEQUENTE para que proceda o recolhimento de diligência 

do (a) oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000582-48.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR JOSE DE SOUZA (EXECUTADO)

L. J. S. COMERCIO DE METAIS EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DECISÃO Processo: 1000582-48.2020.8.11.0018. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: L. J. S. COMERCIO DE METAIS 

EIRELI, LINDOMAR JOSE DE SOUZA Vistos etc. CITEM-SE os executados, 

conforme pugnado, a fim de que, no prazo de 05 dias, paguem a dívida 

com os acréscimos legais, ou garantam a execução com oferecimento de 

bens à penhora, observando a ordem prevista no art. 9° da Lei 6.830/80. 

As partes executadas poderão, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora. 

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora. No 

caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, conforme 

inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de quaisquer bens 

penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou imóveis. O leilão 

será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, na 

sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior a 10 (dez) dias. Se 

considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015). Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, 
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os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da 

causa. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Considerando a 

Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do 

Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO, 

MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, e OFÍCIO no 

que couber, priorizando a comunicação de forma eletrônica. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000870-30.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GONZALES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYLVIO PIO VALLADAO FLORES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000870-30.2019.8.11.0018. REQUERENTE: NELSON 

GONZALES FILHO REQUERIDO: SYLVIO PIO VALLADAO FLORES JUNIOR 

D E S P A C H O Compulsando os autos, vislumbro que assiste razão a 

parte autora, tendo em vista que o pedido de ID. 30369951 não foi 

analizado. Pois bem, DEFIRO o pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação, em decorrência da pandemia do COVID-19, e determino a 

emenda da Carta Precatória expedida (ID. 30278674), de modo a ser 

realizada a citação do requerido para que, querendo, e no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente resposta, nos termos dos art. 335, III, do CPC. 

Intime-se e Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000384-45.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L CARLOS ORTIZ - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000384-45.2019.8.11.0018. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: L CARLOS 

ORTIZ - ME D E S P A C H O Defiro o pedido de ID. 25430275. Determino o 

cadastramento dos novos patronos constituídos nos autos, devendo as 

intimações serem realizadas na forma requerida. Proceda-se as 

alterações necessárias no sistema, permitindo que as publicações sejam 

publicadas corretamente. Por fim, certifique-se a serventia quanto o 

trânsito em julgado da sentença de ID. 23369526. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000302-77.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GONCALVES LOPES TABERNERO MARTINS OAB - SP386630 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVO ROMEU KETTERMANN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE JUARA Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 

56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA, na 

pessoa de seu (s) advogado(s), para manifestar quanto a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça ID 31593892 e 315939077, no prazo legal. Juara, 29 de 

abril de 2020. Luciane Maria Vollmer Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000092-26.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SINAIR DA SILVA PRACHEDES (REQUERENTE)

ELINEZ DA SILVA PRACHEDES LIMA (REQUERENTE)

JOAO BONIFACIO PRACHEDES (REQUERENTE)

JOSE BONIFACIO FILHO (REQUERENTE)

JOSIANE GALVAO PRACHEDES (REQUERENTE)

RITA BONIFACIO PRACHEDES (REQUERENTE)

ELIEZIA BONIFACIO PRACHEDES DE LIMA (REQUERENTE)

JONES MARCOS MATOS GALVAO PRACHEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA COMARCA DE JUARA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE JUARA Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 

56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA, na 

pessoa de seu (s) advogado(s), para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada ID 31398750, no prazo legal. Juara, 29 de 

abril de 2020. Luciane Maria Vollmer Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86183 Nr: 5360-20.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GV, JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por DANIELLY TAYNARA 

DA SILVA VOLTIAN e KARLOS DANIEL DA SILVA VOLTIAN e VITOR 

GABRIEL DA SILVA VOLTIAN, representados por sua genitora Helena 

Maria da Silva, em face de GILBERTO VOLTIAN, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente peticionou (fl. 79), informando que 

a parte executada quitou integralmente o acordo firmado e 

consequentemente pugnou pela extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada, mesmo de modo 

forçado, quitou o débito pleiteado, portanto, inexistem motivos para a 

continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

Proceda-se as baixas necessárias em relação, de eventual 

penhora/restrição realizada pelo juízo nestes autos.

Ciência ao MPE.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002002-25.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. MARQUES PEREIRA (EXECUTADO)

CICERO MARQUES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1002002-25.2019.8.11.0018. EXEQUENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO EXECUTADO: C. MARQUES PEREIRA, CICERO MARQUES 

PEREIRA D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A 1 - Cite-se a parte 

executada, independentemente do pagamento de diligência, para que, nos 

termos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, em 05 (cinco) dias, pague a 

dívida acrescida de juros de mora, custas processuais e encargos 

indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou nomeie bens a penhora, a fim de 

garantir a execução. Conste no mandado que o prazo para oferecimento 

de embargos é de 30 (trinta) dias, e será contado do depósito, da juntada 

aos autos da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora, 

conforme artigo 16, III, da Lei de Execução Fiscal. Não sendo pago o 

débito, nem garantido a execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá à 

penhora ou arresto de bens, tantos quantos bastem para garantir a dívida, 

procedendo, desde logo, a avaliação, devendo o valor da avaliação 

constar do auto de penhora. (artigo 13/LEF). Na hipótese de pronto 

pagamento, arbitro os honorários em 10% (dez por cento) do valor da 

causa. 2 - Se não houver pagamento e efetivada a penhora, intime-se o 

devedor para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 dias, 

conforme preceituado no art. 16 da Lei 6.830/1980. 3 – Recaindo a 

penhora sobre bens imóveis, intime-se o cônjuge do devedor - art. 669, 

parágrafo único, do CPC c/c art. 1o da Lei 6.830/80 - e expeça-se certidão 

de inteiro teor do ato para registro imobiliário competente. 4 - Não havendo 

penhora ou nomeação, intime-se o exequente para indicar bens à 

penhora, em 10 dias, sob pena de arquivamento do processo. 5 - Se não 

forem ofertados embargos, ou se forem rejeitados, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme o art. 23 da LEF, com prévia intimação 

pessoal das partes do dia e hora da realização do leilão (art. 22, § 2o, LEF; 

STJ, Súmula 121), procedendo-se, obrigatoriamente, ao segundo leilão se 

no primeiro não houver lanço superior à avaliação (STJ, Súmula 128). 6 - 

Não havendo o comparecimento da parte executada nos autos, não se 

realizando penhora, e nem o pagamento, desde já autorizo a realização de 

uma ÚNICA tentativa de penhora online, devendo os autos virem 

conclusos para esta finalidade. 7 – Realizada a penhora online, e/ou não 

havendo a constrição de bens suficientes para o adimplemento da dívida, 

desde já determino o arquivamento dos autos, nos termos da súmula 314 

do STJ, “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente”. 8 – O impulso oficial deverá ser feito 

mediante certidão, pela Gestora da Vara, cumprindo-se os itens 

procedimentais já estipulados nesta decisão, sem a necessidade de 

constante remessa dos autos ao gabinete, o que apenas emperra o 

andamento dos feitos fiscais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002011-84.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS MARANGUELO (REQUERENTE)

ELAINE DOS SANTOS MARANGUELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELICIO HIROCAZU IKENO OAB - MT0003470A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1002011-84.2019.8.11.0018. REQUERENTE: MARCELO 

DOS SANTOS MARANGUELO, ELAINE DOS SANTOS MARANGUELO D E C 

I S Ã O Defiro os benefícios da justiça gratuita. Por existir pedido de 

pensão alimentícia deve seguir o disposto no artigo 292, III do CPC, ou seja, 

o valor a causa deve ser no mínimo a soma de 12 (doze) prestações dos 

alimentos pretendidos a título de pensão. Desse modo, DETERMINO a 

intimação da parte autora para que emende a presente inicial, trazendo o 

valor correto da causa. Realizando-se a emenda, desde já, recebo a 

petição inicial em todos os seus termos. Tratando-se de divórcio 

consensual, colha-se parecer ministerial, Após, voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 

- Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000556-50.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO GONCALVES LIMA (AUTOR(A))

MORENITA OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO OAB - MT6234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO LIMA DO PRADO (REU)

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000556-50.2020.8.11.0018. AUTOR(A): BENTO 

GONCALVES LIMA, MORENITA OLIVEIRA LIMA, GAYLUSSAC DANTAS DE 

ARAUJO REU: ELCIO LIMA DO PRADO, SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA D E C I S 

Ã O Recebo a inicial, eis que presentes, in status assertionis, os requisitos 

do art. 319 c/c art. 320, ambos do CPC, bem como inexistentes as 

hipóteses do art. 330, CPC. Em decorrência da pandemia do COVID-19, 

deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). CITE-SE o 

Requerido para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

resposta, nos termos dos arts. 334 e 344, ambos do CPC, advertindo-a 

que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (CPC, art. 334 

e 344). Expeça-se o necessário. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002042-07.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DIOLINO PEDRO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1002042-07.2019.8.11.0018. AUTOR(A): DIOLINO 

PEDRO DA SILVA FILHO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO Preenchidos os requisitos legais (NCPC, 

art.319), recebo a petição inicial. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis 

que neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e 

parágrafos do NCPC). A concessão da gratuidade da justiça não impede 

que a parte contrária possa fazer a prova no sentido oposto, isto é, 

oferecendo impugnação instruída com os elementos hábeis ao 

convencimento do Magistrado. Diante das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). INDEFIRO por ora o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela. In casu, pelo Ofício n. 

43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”, podendo ser reapreciado 

após a perícia médica, pois apesar da documentação apresentada, o 

requerido pela parte autora enseja providência de difícil reversão, o que 

encontra óbice no artigo 300, § 3º, do NCPC. Tendo em vista que a actio 

em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito da jurisdição 
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delegada da Justiça Estadual para processar e julgar questões que, a 

priori, são de competência da Justiça Federal, nomeio como perito do juízo 

o Dr. Ricardo Leandro Felipe, que deverá servir escrupulosamente o 

encargo. Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro 

de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados 

dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da 

Justiça Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na 

tabela II. Destarte, em observância ao disposto no art. 507 e ss da CNGC e 

ao teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações 

e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes. A perícia realizar-se-á em data a ser agendada pelo médico 

perito nomeado, devendo o especialista informar ao Juízo o dia e hora 

agendada, devendo ainda apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 

30 (trinta) dias. Agendada data e hora, intime-se a parte autora (art. 474, 

do CPC). Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, bem como os 

quesitos do juízo, quais sejam: 1. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) 

habitual (is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente 

desempregado (a), qual a última atividade profissional desempenhada? 

Até quando? 2. O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? 

Qual ou quais? 3. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) 

incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE 

HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de 

nº 4 a 14). 4. A patologia incapacitante em questão decorre do exercício 

de seu trabalho habitual? 5. A patologia incapacitante em questão decorre 

de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? 6. A 

patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E 

QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se 

afirmar que a incapacidade é TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? 8. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual (STJ – RESP 501.267 

– 6ª T, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 

2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para o acórdão Sandra Chalu, DJ 

27.6.08); incapacidade definitiva = sem prognóstico de recuperação; 

incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação, defina se a 

incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b)total e temporária; c) 

parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se tratando de periciando 

(a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA 

e da INCAPACIDADE. 10. Com base em que documento do processo foi 

fixada a data do início da incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas 

declarações do (a) periciando (a)? 11. O (a) periciando (a), em caso de 

incapacidade total e definitiva, necessita da assistência permanente de 

outra pessoa? 12. O (a) periciando (a) está acometido de: tuberculose 

ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia 

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 

espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de 

doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica 

adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação? Faculto, ainda, a parte 

autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de assistente 

técnico (art. 465, §1º do Código de Ritos). Quanto aos honorários 

arbitrados, requisite-se o seu pagamento nos termos do art. 4º, da 

Resolução supramencionada, devendo ser observado pelo Sr. Gestor 

Judiciário. Após, com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte 

requerida para responder a ação, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 

183), advertindo-a que não sendo contestada a ação presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (CPC, art. 344). No mesmo ato, 

INTIME-SE a requerida para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial. Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Às Providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito-

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002027-38.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS AUGUSTO DOMINGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1002027-38.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO REQUERIDO: LUCAS AUGUSTO DOMINGUES 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com 

pedido liminar ajuizado por COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO., em face de LUCAS 

AUGUSTO DOMINGUES, embasado em cédula de crédito bancário, sendo 

entregue em garantia de alienação fiduciária o bem abaixo descrito. 

MARCA: CHEVROLET, CHASSI: 9BG124HF0AC452723 MODELO: S10 

Advantage PLACA: NJW8556/MT ANO FAB: 2010 ANO MOD: 201o 

Assinalou a ocorrência da mora na forma do Decreto Lei nº. 911/69, art. 

2º, § 2º, comprovada pelos documentos acostados de fls. 62/85. Ao final, 

postulou pela concessão da busca e apreensão do bem descrito, bem 

como a citação da parte requerida. Com a inicial, juntou documentos. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Decido. O pedido encontra respaldo jurídico no art. 3º, do Dec. Lei n. 

911/69. Art. 3º - “O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor”. Emergem dos 

documentos acostados aos autos que a parte requerida encontra-se 

inadimplente, diante da notificação extrajudicial, em conformidade com o 

artigo 397, do Código Civil e nos termos artigo 2º, § 2º, do Dec. Lei 911/69. 

Assim, em análise superficial que caracteriza a tutela liminar, vê-se que 

razão assiste ao requerente, posto que estão presentes os requisitos 

ensejadores à concessão da presente medida. Desse modo, à luz do 

dispositivo supramencionado (Dec. Lei nº 911/69, art. 3º), comprovada a 

mora (fls. 28/35), deve-se conceder a liminar pleiteada. Sob outro vértice, 

não se deve olvidar que a mudança legislativa que alterou o Decreto lei n° 

911/69, implementada pela Lei n° 10.931/04, excluiu do texto legal a 

faculdade do devedor purgar a mora, devendo pagar a integralidade do 

contrato debentur. O Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgado, 

consolidou o entendimento supracitado: AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. 

PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DO DÉBITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. Após o advento 

da Lei nº 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3º do Decreto-lei nº 

911/1969, não há mais que falar em purgação da mora, haja vista que, sob 

a nova sistemática, após decorrido o prazo de cinco dias contados da 

execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor 

fiduciário, devendo o devedor efetuar o pagamento da integralidade do 

débito remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus. 2. 

Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1427010 / MS - AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 013/0418086-0 - Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO (1140) - T4 - QUARTA TURMA - DJe 03/06/2014) 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, por entender suficientemente 

demonstrados o periculum in mora e o fumus boni iuris, CONCEDO A 

MEDIDA LIMINAR vindicada. 1 - Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se os bens em mãos do requerente na pessoa 

apontada como fiel depositário. 2 - O devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos. 3 – 05 (cinco) dias após executada a 

liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições 

competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do 

ônus da propriedade fiduciária. 4 - No prazo mencionado no parágrafo 

anterior, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. 5 - 
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Cumprida a liminar, cite-se a requerida para, querendo, em 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta (Decreto-lei nº 911/69, Artigo 3º, §3°), sob pena 

de revelia e confissão ficta quanto a matéria de fato. 6 - Defiro ao Sr. 

Oficial de Justiça as faculdades contidas nos §§ 1º e 2º, do Artigo 212, do 

Novo Código de Processo Civil. 7- Defiro, caso necessário a requisição de 

força policial, bem como arrombamento se entender pertinente o Meirinho, 

tudo nos moldes do art. 846 do CPC. 8- Processem-se os autos em 

segredo de justiça a fim de assegurar o cumprimento da liminar. 9- Por fim, 

ressalto que caso o veículo seja localizado em Comarca distinta a esta, 

poderá a parte interessada requerer diretamente naquele Juízo a 

apreensão do bem, bastando para tanto que em tal requerimento conste a 

cópia da petição inicial da ação e cópia desta decisão liminar. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - 

Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000193-63.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LEANDRO DA SILVA OAB - 035.340.071-82 (REPRESENTANTE)

JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA OAB - RO10485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000193-63.2020.8.11.0018. REPRESENTANTE: 

EZEQUIEL LEANDRO DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DECISÃO 

Recebo a inicial, eis que presentes, in status assertionis, os requisitos do 

art. 319 do CPC. Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Pugnou a parte autora, 

tutela de urgência, para que este juízo determine a sua colocação na 45º 

(quadragésima quinta) posição do concurso. De pronto INDEFIRO o pedido 

de tutela antecipada pelo afastamento do perigo do dano, requisito 

estampado no art. 300 do CPC, tendo em vista o número da posição em 

que o autor pretende ser colocado, além disso, não restou 

satisfatoriamente demonstrado o requisito da probabilidade do direito. 

Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (dias) 

dias úteis (art. 183, NCPC), advertindo-a que a ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial (NCPC, art. 334 e 344). A citação deverá ser efetuada na 

forma do artigo 247, inc. III, do Novo Código de Processo Civil. 

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para impugnar no 

prazo legal. Após, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, indicando, objetivamente, os fatos que desejam demonstrar, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. Cumpra-se, 

expeça-se o necessário. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001719-02.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

M C DE M GOMES LAMINADOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES OAB - MT25456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DA SEMA/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001719-02.2019.8.11.0018. IMPETRANTE: M C DE M 

GOMES LAMINADOS IMPETRADO: CHEFE DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA 

DA SEMA/MT DECISÃO Defiro o pedido de ID. 30820369, passo a constar 

na tutela deferida também os embargos de números TAD 615037 e 

615039. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - 

Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000772-45.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. CARLOS DE LIMA E CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000772-45.2019.8.11.0018. REQUERENTE: BANCO 

MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A REQUERIDO: V. CARLOS DE LIMA E CIA 

LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Ação de Título Executivo 

Extrajudicial, conforme conversão de ID. 30828211. Desse modo, 

INDEFIRO o pedido de nova conversão em busca e apreensão e mantenho 

o status quo. No mais, compulsando aos autos, embora a exequente aduz 

ter localizado o veículo de placa NUF- 4596, não trouxe aos autos o 

referido “endereço”, portanto, intime-se a parte exequente para trazer aos 

autos o endereço em que poderá ser localizado o veículo. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito –

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001817-84.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO MARQUES DE SOUZA (EXECUTADO)

DESPACHANTE JKTS MARQUES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001817-84.2019.8.11.0018. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT EXECUTADO: DESPACHANTE 

JKTS MARQUES LTDA - ME, ELCIO MARQUES DE SOUZA DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Recebo a petição inicial por estarem presentes os 

requisitos do art. 319, do NCPC. CITE-SE a parte executada para pagar a 

dívida indicada na inicial, custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, que fixo no patamar de 10% (dez por cento), no 

prazo de 3 (três) dias, a contar da citação, nos termos do artigo 827 e 

seguintes do NCPC. Caso a parte executada possua cadastro na forma do 

art. 246, §1º, e art. 1.051, do Código de Processo Civil, a cita-ção deverá 

ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. Do mandado ou carta de 

citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser 

cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado, 

ex vi artigo 829, §1º, NCPC. Não encontrado a parte executada, havendo 

bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto 

de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo 

na forma do art.830, do Código de Processo Civil. As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. A parte 

executada deverá ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do CPC, 

em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a 

possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por 

dependência e ins-truídos com cópias das peças processuais relevantes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 914 e seguintes do 

CPC, contados na forma do art.231, do mesmo Códex. Alternativamente, 

no lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em 

até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 

juros de um por cento ao mês, consoante artigo 916 do CPC. Fica a parte 

executada advertida que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 464 de 841



inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. A parte exequente, por sua vez, deverá ter 

ciência de que, não localizados a parte executada, deverá, na primeira 

oportuni-dade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código 

de Processo Civil. Havendo pedido de pesquisas junto aos sistemas 

informatizados à disposição do juízo, deverá, também, comprovar o prévio 

recolhimento das taxas previstas no art.2º, inc. XI, da Lei Estadual 

14.838/12, calculada por cada diligência a ser efetuada. Por fim, 

registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do art.828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código 

de Processo Civil. Expedida a certidão, caberá a parte exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização. A presente decisão, assinada 

digitalmente e devidamente instruída, servirá como carta, mandado ou 

ofício. Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000555-65.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JUARA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000555-65.2020.8.11.0018. AUTOR: BANCO PAN REU: 

MUNICÍPIO DE JUARA D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que 

não consta a juntada de comprovante do pagamento de taxas e custas 

judiciais, motivo pelo qual deixo de receber a inicial. Dessa forma, intime-se 

a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

NCPC), acoste aos autos comprovantes de pagamento de custas e taxas 

sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000549-58.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR OAB - MT77467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JUARA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000549-58.2020.8.11.0018. AUTOR: CLARO S.A. REU: 

MUNICÍPIO DE JUARA D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que 

não consta a juntada de comprovante do pagamento de taxas e custas 

judiciais, motivo pelo qual deixo de receber a inicial. Dessa forma, intime-se 

a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

NCPC), acoste aos autos comprovantes de pagamento de custas e taxas 

sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001076-44.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RONI ANTONIO REOLON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT3546/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001076-44.2019.8.11.0018. AUTOR(A): RONI 

ANTONIO REOLON REU: ESTADO DE MATO GROSSO S E N T E N Ç A 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL 

C.C. TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por RONI 

ANTONIO REOLON em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz o 

Requerente que a Secretária de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, 

através do engenheiro florestal Joelson Lucas Albuquerque, lavrou em 

seu desfavor o auto de infração nº 41700 em 10/06/2014, consignando a 

seguinte ocorrência: “Desmatamento de 211,00 há, sem aprovação prévia 

do órgão ambiental competente, conforme auto de inspeção nº 50643”. 

Alega que no dia 21/06/2004 o requerente apresentou no prazo legal a 

defesa administrativa, em sua defesa alegou que não houve exatidão no 

auto de infração, bem como, negou ter efetuado qualquer desmatamento 

em área de área de preservação permanente ou reserva legal, situação 

em que demandaria dilação probatória, com a necessidade de realização 

de prova pericial, o que não ocorreu. Informa que “O auto de infração em 

discussão foi lavrado em 10/06/2004, portanto, sob a égide do Código 

Florestal de 1966, e do Decreto Federal 3.1799/99, e dessa forma deve 

ser analisado com base nas disposições ali expressas, ressaltando que 

não houve aplicação de multa por ocasião da lavratura do citado auto de 

infração de nº 41700, o que evidencia flagrante vício de forma . 5º. Dito 

isso, merece destaque o fato de que o auto de infração em questão foi 

lavrado em 10/06/2004, enquanto que a decisão administrativa nº 

1877/SUNOR/SEMA/2016 (fls. 67 e 68vº dos autos administrativo), que a 

seu turno julgou procedente o auto de infração de nº 41700 somente foi 

proferida em 07/10/2016, portanto, quando decorridos mais de 12 (doze) 

anos contados da data da lavratura, o que evidencia de forma cristalina a 

ocorrência de prescrição intercorrente, matéria essa arguida pelo 

requerente em sede de alegações finais no âmbito do processo 

administrativo (fls. 56/60) e que sequer foi enfrentada pela autoridade 

administrativa julgadora”. Sustenta que, “a administração pública fez vista 

grossa à arguição de ocorrência de prescrição, mantendo o julgamento 

anterior e o que é mais grave, inscreveu em dívida ativa o débito referente 

a multa aplicada em sede de decisão de primeira instância administrativa 

no valor de R$63.300,00 (sessenta e três mil e trezentos reais), multa 

essa fixada com base no valor máximo previsto no Dec. 3.179/99 de 

R$300,00 (trezentos reais) por hectare, decisão essa despida de qualquer 

fundamentação legal, e contrária ao disposto no artigo 6º do Decreto 

3.179/99. 8º Se não bastasse a inscrição na dívida ativa do valor da multa 

aplicada em desfavor do requerente, conforme se denota da certidão 

positiva de débito de nº 0025674840, que por sua vez informa que o 

contribuinte Roni Antonio Reolon está com débito inscrito em dívida ativa - 

CDA nº 20191271723, o fato é que o requerente não consegue obter 

certidão positiva com efeitos negativos junto à Secretaria de Fazenda do 

Estado de Mato Grosso em face dessa inscrição, e, por consequência 

disso, está enfrentando dificuldades para comercializar bovinos”. 

CARREOU DOCUMENTOS À INICIAL. Tutela deferida às fls. 113/115. 

Citada, a parte requerida apresentou contestação (fls. 116/127) em que 

pugnou pela improcedência dos pedidos, em suma aduz que não ocorreu 

a prescrição intercorrente. IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições 

contestatórias do REQUERIDO, alegou ainda a nulidade quanto à ausência 

de intimação pessoal da decisão administrativa que julgou procedente o 

auto de infração nº 20191271723. Após, os autos vieram-me em 

conclusão. É o Relatório. Decido. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos 

discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos 

que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma 

que promovo o JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, nos termos do art. 

355, inc. I, do CPC. DO MÉRITO “In casu”, o Requerente pugna pela 

DECLARAÇÃO e RECONHECIMENTO da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, 

em razão da paralisação do procedimento administrativo nº. 04712/2004 

por mais de 03 (três) anos. Em sua PEÇA CONTESTATÓRIA, o Estado de 

Mato Grosso alegou que não ocorreu à alegada prescrição intercorrente, 

considerando que foram praticados diversos atos para apuração da 
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infração, atos esses que interromperam a contagem do prazo 

prescricional, ainda relatou que “em relação ao prazo de prescrição 

intercorrente aplicável aos processos administrativos ambientais até a 

edição do Dec. nº 1.986/2013, deve-se aplicar o Dec.-Lei nº 20.910/32, em 

razão da isonomia” e que este último decreto é silente sobre a prescrição 

intercorrente. Pois bem. A prescrição intercorrente no processo 

administrativo é regulada pelo §1º do artigo 1º, da Lei nº 9.873/1999, nos 

seguintes termos: "§ 1º. Incide a prescrição no procedimento 

administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento 

ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante 

requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração de 

responsabilidade funcional decorrente de paralisação, se for o caso." 

Embora a referida lei estabeleça o prazo prescricional para o exercício de 

ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, é 

cabível a analogia "in bonam partem", para se aplicar o prazo prescricional 

trienal, aos processos administrativos em trâmite no âmbito estadual. A 

propósito excerto de julgado: “1) DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA 

APLICADA PELO IAP. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE 03 

(TRÊS) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. (ART. 1º, § 1º DA LEI 

FEDERAL Nº 9.873/1999). a) O artigo 10 do Decreto Federal n° 

20.910/1932, que se aplica, nos termos do parágrafo 1º, indistintamente a 

todos os entes, estabelece que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos 

"não altera as prescrições de menor prazo, constantes das leis e 

regulamentos, as quais ficam subordinadas às mesmas regras". b) O 

parágrafo 1º do artigo 1 da Lei n° 9.783/1999 prevê que "Incide a 

prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três 

anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados 

de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da 

apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se 

foro caso". c) Desse modo, conquanto a Lei n° 9.873/1999 tenha sido 

elaborada para regular o prazo de prescrição para o exercício de ação 

punitiva pela Administração Pública Federal, a previsão contida no artigo 

10 do Decreto Federal nº 20.910/1932, conjugada com a lacuna legislativa 

do ente público em questão, cuja legislação não prevê prazo prescricional 

intercorrente, e, ainda, considerando o princípio constitucional da duração 

razoável do processo (artigo 56, inciso LXXVIII, CF), é cabível, no caso, a 

analogia "in bonam partem", para se aplicar o prazo prescricional trienal. d) 

No caso, ao IAP encaminhou o processo administrativo à PROJU, para 

análise e parecer, em 22 de maio de 2007, sendo exarado o Parecer 

Jurídico somente em 15 de agosto de 2011, fato em que se mostra a 

injustificada paralisação do processo por mais de 03 (três) anos. 2) 

AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (STJ - REsp: 1532677 

PR 2015/0110629-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data da 

Publicação: DJ 18/05/2015)”. Em sendo assim, verifica-se que, no caso 

dos autos, o processo administrativo ficou paralisado por mais de três 

anos (auto de infração lavrado em 10/06/2004 – homologação do auto em 

07/10/2016), o que AUTORIZA o RECONHECIMENTO da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, nos termos do disposto no §1º, do artigo 1º, da Lei nº 

9.873/1999. Ademais, o Requerente pugna pela DECLARAÇÃO de 

NULIDADE do “julgamento do auto de infração de nº 41700 proferido no 

âmbito administrativo, ante o flagrante cerceamento de defesa no que diz 

respeito à negativa de produção de prova pericial seja pela inconsistência 

nos dados levantados e que não apontaram a data da ocorrência de 

desmatamento na área rural objeto da autuação, como pela omissão da 

autoridade julgadora em não enfrentar o tema da prescrição devidamente 

fundamentado pelo autor e, por fim, pelo vício de forma caracterizado no 

auto de infração ante a inexistência de aplicação de multa, além do fato de 

que a autoridade julgadora ao aplicar a multa no seu valor máximo o fez 

sem qualquer fundamentação ou motivação legal, contrariando o art. 6º do 

Decreto 3.179/99”. Compulsando os autos, verifico que houve ofensa aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa e, portanto, se faz 

necessário decretar a NULIDADE do PROCESSO ADMINISTRATIVO no 

tocante cerceamento de defesa do Requerente acerca do AUTO DE 

INFRAÇÃO. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial, confirmando a tutela deferida nos autos, 

bem como decreto a nulidade do processo administrativo, ante o 

cerceamento de defesa, além disso, PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 04712/2004 e 

DETERMINO o CANCELAMENTO do PROTESTO no valor de R$ 63.300,00 

(sessenta e três mil e trezentos reais), conforme Certidão nº 4548775, e 

consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO 

do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil. 

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o 

disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas 

Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas 

autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do 

Provimento 27/04-CM”. CONDENO o REQUERIDO ao pagamento dos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% sobre o 

valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, § 2ª; § 3º, I do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas necessárias. P.R.I.C

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000991-92.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA VIANNA STABILE OAB - MT16821/O (ADVOGADO(A))

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT15436-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUARA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000991-92.2018.8.11.0018. IMPETRANTE: LEONARDO 

FERNANDES MACIEL ESTEVES IMPETRADO: MUNICIPIO DE JUARA S E N T 

E N Ç A I – RELATÓRIO Trata-se de Mandado de Segurança em que o 

impetrante alega em síntese que foi instaurado procedimento administrativo 

disciplinar pelo Município de Juara/MT em seu desfavor, tendo como 

sanção a sua demissão. Aduz, que após a instauração do PAD, buscou 

no dia 03/09/2018, mediante protocolo, cópia integral dos autos com o 

intuito de ter ciência das razões contidas ali, para que então pudesse 

elaborar seu recurso administrativo, contudo até o presente momento 

“10/09/2018” não recebeu notícia de deferimento do fornecimento das 

referidas cópias. Declara a ocorrência de ato coator omissivo, ferindo 

assim o seu direito líquido e certo. Em sua defesa a autoridade coatora 

aduz que não há direito líquido e certo do impetrante a ser amparado por 

mandado de segurança, tendo em vista que encontra-se a disposição todo 

o PAD para extração de cópias, aduz que nunca lhe foi negado o acesso 

aos autos conforme relatado na inicial. No ID. 24199696, consta a 

manifestação do Ministério Público, pugnando pelo indeferimento da liminar 

e consequentemente a denegação da segurança pretendida. É o relatório. 

II – FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, vislumbro que não assiste 

razão o impetrante, uma vez que não há nos autos comprovação do 

alegado ato coator omissivo do impetrado em não fornecer a cópia dos 

autos do procedimento administrativo instaurado em favor do impetrante. 

Podendo inclusive ter o acesso dos autos na sede da Prefeitura Municipal 

de Juara e fazer a cópia deste, custeando as despesas pertinentes do 

ato. Pois bem, não havendo prova pré-constituída da alegada preterição, 

não há que se falar em direito líquido e certo. Nesse sentido: MANDADO 

DE SEGURANÇA.AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Constatada a 

ausência de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de writ, nos 

termos do previsto no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República, há de 

ser denegada a segurança almejada pela parte impetrante. Mandamus 

a d m i t i d o  e ,  n o  m é r i t o ,  s e g u r a n ç a  d e n e g a d a . 

(TRT-1100002761020175110000, Relator: Jorge Alvaro Marques Guedes, 

Gabinete da Vice Presidência) Sendo assim, a denegação da ordem é 

medida que se impõe. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS denego a 

segurança por inexistir direito líquido e certo amparável por mandado de 

segurança, extinguido o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios. Ciência ao 

Ministério Público. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito-

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-07.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO PACCINI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Processo: 

1000210-07.2017.8.11.0018. REQUERENTE: OSWALDO PACCINI JUNIOR 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc; Acolho a justificativa apresentada no ID 

117366989, tendo em vista que o não comparecimento do reclamante se 

deu por motivos de força maior, devidamente comprovado nos autos 

através de atestado. Deixo de designar nova tentativa de conciliação, 

tendo em vista que a reclamada já afirmou não ter interesse no acordo. 

Intime-se a reclamada para, no prazo legal a contar da presente decisão, 

apresente contestação. Após, façam os autos conclusos ao juiz leigo 

para elaboração de minuta de sentença. CUMPRA-SE. JUARA, 20 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-97.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LADISLAU CUNHA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT3546/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

VANDERLEI DIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 1001066-97.2019.8.11.0018 

REQUERENTE: LADISLAU CUNHA RIBEIRO REQUERIDO: VANDERLEI DIAS 

DE OLIVEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os 

requisitos, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95. Da detida análise da exposição fática, verifico que o autor 

merece o deferimento da medida liminar. Explico. Trilhando o entendimento 

explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro 

de Florianópolis/SC, considero que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o 

magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo 

anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – 

sentença -, cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da 

medida almejada são o requerimento, probabilidade do direito, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. No caso dos autos, restou comprovado pelo documento de ID: 

21117654 que o autor alienou o veículo em questão, não tendo o 

comprador promovido o registro da transferência da propriedade junto ao 

Detran/MT no prazo legal (art. 123, § 1º, Código de Trânsito Brasileiro), 

como também o autor não comunicou ao Detran/MT a operação de compra 

e venda nos termos do art. 134, do CTB. Não pagos impostos e multas, de 

responsabilidade do comprador, incidentes sobre o veículo, teve o autor 

alienante seu nome lançado na Dívida Ativa. Ocorre que a partir da 

tradição, opera-se a transferência de propriedade do veículo automotor 

(art. 1.226, do Código Civil), que, com isso, deixa de integrar o patrimônio 

do vendedor, fazendo recair sobre o comprador a obrigação de transferir 

o registro do bem para o seu nome, no prazo de 30 dias, 

responsabilizando-se, a partir de então, pelas multas decorrentes de 

infrações cometidas com o veículo e pelas obrigações tributárias 

incidentes sobre o mesmo, nos termos do que estatui o artigo 123, § 1º, do 

CTB. Nos termos do art. 134, do CTB, deve o vendedor comunicar ao 

órgão executivo de trânsito do Estado a transferência da propriedade, sob 

pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até 

a comunicação. Não obstante, a jurisprudência do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça tem entendido pela mitigação do art. 134 do CTB, 

quando nos autos restar "comprovada a transferência da propriedade do 

veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas 

infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do 

art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes do STJ. (AGRG no 

RESP 1204867-SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR Rocha, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 09/08/2011, DJe 06/09/2011)", como no caso dos autos. Assim, 

a concessão da medida de urgência pleiteada é medida que se impõe. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, preenchidos os requisitos do art. 300 do 

CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA para determinar que 

os requeridos suspendam os efeitos da inscrição do nome do Reclamante 

na Certidão de Dívida Ativa Estadual referente aos débitos de IPVA do 

veículo Chevrolet Agile LTZ, ano de fabricação e modelo 2010, cor Prata, 

f lex, Placas NJT1386, RENAVAM 213611139,  chassis 

8AGCN48X0AR185872, em relação aos anos de 2014 a 2018, como 

também para excluir o nome do Reclamante do cadastro de inadimplentes 

do SERASA e SPC, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Já designada 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes com a ADVERTÊNCIA a 

parte requerente de que o processo será extinto e esta parte condenada 

nas despesas e custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Cite-se a parte 

requerida a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95, bem 

como os intimem para participarem da audiência conciliatória, com a 

ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo PESSOALMENTE, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os 

efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem 

como será proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, 

em Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa conciliatória, os 

requeridos tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentarem suas contestações. Apresentada a defesa, a parte autora 

tem o mesmo prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. Após, 

concluso para deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-97.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LADISLAU CUNHA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT3546/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

VANDERLEI DIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DECISÃO Processo: 

1001066-97.2019.8.11.0018. REQUERENTE: LADISLAU CUNHA RIBEIRO 

REQUERIDO: VANDERLEI DIAS DE OLIVEIRA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO 

-DETRAN Vistos etc. Defiro o pedido formulado no ID 26591048. 

Notifique-se a Fazenda para que comprove e cumprimento da decisão 

proferida nos autos, e se manifeste acerca do mencionado pedido. 

CUMPRA-SE JUARA, 22 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002032-60.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DO 

PARANA - SICOOB NORTE DO PARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA DEQUECH PRATO OAB - PR22455 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DESPACHO Processo: 

1002032-60.2019.8.11.0018. REQUERENTE: ROBISON FERNANDES 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE 

DO PARANA - SICOOB NORTE DO PARANA DESPACHO Converto o 

julgamento em diligência. Determino que a Secretaria certifique-se a 

respeito da realização da audiência de conciliação e, em caso positivo, 

junte aos autos a respectiva ata. Certifique-se ainda acerca da 

apresentação de contestação pela reclamada ou o decurso do prazo. 

Após, à conclusão. Submeto o presente despacho ao M.M. Juiz Togado 

para análise e posterior homologação, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Às providências. Juara - MT, 07 de abril de 2020. César Lima de 

Paula Juiz Leigo

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001748-52.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

KAMYLA PIOVISAN POVOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DESPACHO Processo: 

1001748-52.2019.8.11.0018. REQUERENTE: KAMYLA PIOVISAN POVOA 

REQUERIDO: OI S.A DESPACHO Declaro, por motivo de foro íntimo, 

suspeição para apreciar o presente feito, nos termos do art. 145, § 1º, do 

CPC. Remetam-se os autos à conclusão do juiz leigo para proferir sua 

decisão, submetendo posteriormente à análise do substituto legal. 

Anote-se a suspeição no sistema, evitando-se a conclusão indevida a 

este Magistrado. CUMPRA-SE. Em Juara/MT, 14 de abril de 2020. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010158-19.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA EXEQUENTE: PIOVEZAN DE SOUZA & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: VIVO S.A. DESPACHO Considerando a 

concordância da parte exequente com o valor depositado na conta judicial, 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO do competente alvará para levantamento do 

valor depositado nos autos, observando-se os bancários já indicados à f. 

207. Outrossim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dizer se houve a integral satisfação da execução, consignando que 

o silêncio acarretará a extinção e o arquivamento do feito. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000138-83.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Considerando a manifestação do ente devedor - I.D. 31624867, 

informando que a requisição de pequeno valor foi quitada, procedo a 

intimação da parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. JUARA, 29 de abril de 2020. ELAINE CRISTINA GAZETTA 

ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000886-81.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID NEVES DELBOM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVID NEVES DELBOM OAB - MS0017788A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à Decisão proferida nos autos, determinando a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor, desde que haja concordância das partes 

acerca do cálculo apresentado, e ainda, em consonância com o artigo 6º 

do Provimento nº 20/2020-CM, o qual estabelece que a Decisão proferida 

valerá como Ofício Requisitório, procedo a intimação do ente devedor para 

pagamento, no prazo de 60(sessenta) dias. JUARA, 29 de abril de 2020. 

ELAINE CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA 

ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001372-66.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT3546/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à Decisão proferida nos autos, determinando a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor, desde que haja concordância das partes 

acerca do cálculo apresentado, e ainda, em consonância com o artigo 6º 

do Provimento nº 20/2020-CM, o qual estabelece que a Decisão proferida 

valerá como Ofício Requisitório, procedo a intimação do ente devedor para 

pagamento, no prazo de 60(sessenta) dias. JUARA, 29 de abril de 2020. 

ELAINE CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA 

ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

TELEFONE: (66) 35561496

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-58.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA LOPES DE FRANCA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000409-58.2019.8.11.0018. 

REQUERENTE: FERNANDA APARECIDA LOPES DE FRANCA FERNANDES 

REQUERIDO: VIVO S.A. DECISÃO HOMOLOGO o pedido de desistência do 

recurso apresentado às f. 385/391 pela parte requerida. Dessa forma, 

INTIME-SE a parte reclamada para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 
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nos auto o cumprimento da obrigação. Após, vistas à parte reclamante 

para manifestação em igual prazo, e concluso para deliberações. 

Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001823-91.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA KATSUKO UNO GIACOMAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001823-91.2019.8.11.0018. REQUERENTE: NEUSA KATSUKO UNO 

GIACOMAZZI REQUERIDO: AYMORE Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. É 

o caso de julgamento antecipado nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, pois as provas juntadas aos autos são suficientes para a 

análise da controvérsia e não há necessidade de produção de provas em 

audiência de instrução. É fato incontroverso que a autora firmou contrato 

de financiamento de alienação fiduciária e tornou-se inadimplente com as 

obrigações de pagamento das parcelas, obrigando-se a restituir o veículo 

ao credor fiduciante e pensou que a dívida havia sido quitada em razão da 

restituição do veículo. Porém, seu nome foi incluído no cadastro de 

inadimplentes tendo por objeto o contrato de financiamento com a 

instituição financeira. Conforme se observa do termo de restituição, o 

veículo seria vendido em leilão e o remanescente, se houvesse, seria 

restituído à reclamante. Com efeito, não há nenhuma prova nos autos de 

que a restituição do veículo ao credor fiduciante daria quitação da dívida. 

No caso, houve fruição do bem pela devedora/autora por período 

considerável até que sobreviesse o inadimplemento que ensejou a 

consolidação da propriedade. Se o veículo foi arrematado em leilão, o que 

deveria ter acontecido, deveria ter ocorrido prestação de contas do 

credor fiduciante (e aparentemente não houve) a fim de apurar o valor da 

arrematação e saldo devedor, descontando-se o total do débito em aberto 

e os encargos suportados pelo procedimento de consolidação da 

propriedade para somente então aferir se havia ou não saldo a restituir à 

reclamante. A jurisprudência é pacífica no sentido de que “(...) o devedor 

fiduciante não fica desobrigado do pagamento do débito ajustado no 

contrato empréstimo com alienação fiduciária em garantia, mesmo após a 

consolidação da propriedade e posse do veículo em favor do credor 

fiduciário, mas, apenas e tão-somente, ao direito de recebimento de saldo 

apurado, se houver, correspondente à diferença entre o preço da venda 

extrajudicial do veículo e o montante necessário para satisfação do crédito 

e despesas do fiduciário, como prevê o art. 2º, do DLF 911/69” (...)” . 

(TJSP; Apelação Cível 0002104-35.2010.8.26.0318; Relator: Rabello Pinho; 

20ª Câmara de Direito Privado; julgado em 17/11/2014). Sem destaque no 

original. E, no caso dos autos, se limita a autora ao pedido de declaração 

de inexigibilidade da dívida e a condenação do requerido em compensação 

por danos morais. Entretanto, como demonstrado nos autos, a entrega do 

veículo à instituição financeira não exime a autora de sua responsabilidade 

com relação ao contrato de financiamento e, nas condições aqui 

analisadas, o procedimento para a solução do caso não é o que a autora 

escolheu nesta ação. Por outro lado, não há sequer informação a respeito 

dos valores apurados na venda e arrematação do veículo, bem como 

inexiste qualquer informação correta a respeito do saldo devedor. E, não 

sendo este o objeto da causa, de rigor a improcedência dos pedidos. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada na reclamação cível proposta por NEUSA KATSUKO UNO 

GIACOMAZZI em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A., e julgo extinto o processo com resolução do mérito 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Supervisor para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Juara – MT, 28 de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001789-19.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA RIBEIRO SOUZA (REQUERENTE)

WESLEY HENRIQUE FERREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO TSUJI ISHIKI OAB - MT0013218A (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001789-19.2019.8.11.0018. 

REQUERENTE: JOSE MARIA RIBEIRO SOUZA, WESLEY HENRIQUE 

FERREIRA ROCHA REQUERIDO: CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA 

LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT Vistos e 

etc, Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos por SICREDI 

UNIVALES MT, alegando erro material na sentença de f. 156, afirmando 

omissão na parte dispositiva da sentença, que deixou de constar o seu 

nome na parte dispositiva da sentença. Pois bem, primeiramente conheço 

dos embargos de declaração, eis que tempestivos. Inicialmente, é de se 

salientar ser incabível, em sede de embargos de declaração, a busca por 

novo julgamento da matéria já expressamente decidida na decisão 

combatida. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022, estabelece as 

hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, in verbis: Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Destarte, assiste razão ao 

embargante quanto a alegada omissão na sentença que deixou de constar 

a extinção em face de ambos os requeridos. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS acolho OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a 

omissão apontada, de modo que passo a dispor em seu dispositivo: Ante o 

exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado por JOSÉ MARIA 

RIBEIRO DE SOUZA e WESLEY HENRIQUE FERREIRA ROCHA na 

reclamação cível proposta em desfavor de CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE 

JUARA LTDA e CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT, com fundamento no artigo 

485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Mantenho incólume as demais 

fundamentações e dispositivo da sentença. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz 

de Direito -

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-02.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSIANE AQUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000070-02.2019.8.11.0018. 

REQUERENTE: MARIA ROSIANE AQUINO DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Trata-se de “Embargos de 

Declaração” oposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando omissão na 

sentença de f. 89, quanto ao valor da condenação em danos morais. Pois 

bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que 
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tempestivos. Demais disso registro que analisando a sentença atacada, 

não vislumbro nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, fato que 

demonstra que os embargos em tela almejam a reforma do mérito do 

julgamento. Ocorre que, a finalidade do recurso de embargos de 

declaração é complementar a decisão ou sentença quando presente 

omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas, sendo certo, 

portanto, que somente é possível conferir efeitos infringentes ou 

modificativos a tal recurso se para corrigir referidos defeitos. Sobre o 

assunto, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos declaratórios não constituem 

recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não 

padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, 

contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, contradição e 

obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão da 

matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, 

Publicado no DJE 18/08/2017). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios não 

constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão 

embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição 

(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, 

contradição e obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a 

rediscussão da matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017). No caso dos autos trata-se de 

mero inconformismo e pretende rever o mérito do julgamento, o que deve 

ser objeto de recurso próprio. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do 

não preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de contradição, 

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Após, transitada em julgado 

arquive-se os autos. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-58.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ALINE DE FARIAS OAB - MT21308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000991-58.2019.8.11.0018. 

REQUERENTE: JOAO CARLOS RODRIGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos e etc, Trata-se de “Embargos de Declaração” oposto 

por TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando omissão na sentença de f. 194. 

Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos. Demais disso registro que analisando a sentença atacada, 

não vislumbro nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, fato que 

demonstra que os embargos em tela almejam a reforma do mérito do 

julgamento. Ocorre que, a finalidade do recurso de embargos de 

declaração é complementar a decisão ou sentença quando presente 

omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas, sendo certo, 

portanto, que somente é possível conferir efeitos infringentes ou 

modificativos a tal recurso se para corrigir referidos defeitos. Sobre o 

assunto, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos declaratórios não constituem 

recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não 

padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, 

contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, contradição e 

obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão da 

matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, 

Publicado no DJE 18/08/2017). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios não 

constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão 

embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição 

(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, 

contradição e obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a 

rediscussão da matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017). No caso dos autos trata-se de 

mero inconformismo e pretende rever o mérito do julgamento, o que deve 

ser objeto de recurso próprio. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do 

não preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de contradição, 

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Após, transitada em julgado 

arquive-se os autos. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-22.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000489-22.2019.8.11.0018. 

REQUERENTE: DANIELE CRISTINA PEREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. S E N T E N Ç A Trata-se de embargos de 

declaração interposto pela parte autora alegando em síntese que houve 

erro material ao proferir-se sentença de extinção dos autos por 

contumácia da parte, eis que já havia acostado aos autos pedido de 

desistência da ação à f. 61. Pois bem. Assim dispõe o art. 1.022, I, do 

NCPC: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: (...) III - corrigir erro material.” Nesse cenário verifico 

que a assiste razão a parte embargante, pois há de se observar que fora 

proferida sentença com base no art. 51 da Lei 9.099/95, contudo, a ação 

deveria ter sido extinta com fulcro no art. 485, VIII do CPC. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS RECEBO os embargos e os PROVEJO para sanar o erro 

apontado, tornando nula a sentença outrora proferida e proferindo desde 

já a seguinte sentença: “Vistos etc, Ausente o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Sem delongas, verifico dos autos que a parte 

autora declarou que não possui mais interesse no prosseguimento da 

presente demanda (f. 61), sendo a extinção do feito medida que se impõe. 

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites procedimentais do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C.” ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001419-74.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001419-74.2018.8.11.0018. 

REQUERENTE: GILDETE EVANGELISTA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos pela 
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parte requerida em razão da sentença proferida às f. 459/461, alegando 

omissão, eis que, não consta no dispositivo a revogação da antecipação 

de tutela. Pois bem. Nos termos do art. 1.022, do CPC, para suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento, são cabíveis os embargos de declaração. Analisando o 

dispositivo acima verifico que assiste razão à autora, pois, vislumbro que 

à f. 128 dos autos houve o deferimento da antecipação da tutela, razão 

pela qual deverá constar na sentença sua revogação. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, RECEBO os embargos de declaração e os DOU 

PROVIMENTO, para sanar a omissão existente no julgamento da ação, de 

modo que passo a dispor em seu dispositivo: “FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, na 

forma do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, diante da complexidade da matéria 

probatória por ser necessária a produção de prova pericial e iliquidez, em 

consequência revogo a tutela deferida à f. 128.” Mantenho incólumes as 

demais fundamentações e dispositivo da sentença. Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES – Juiz de Direito –

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001951-14.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PIMENTA CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001951-14.2019.8.11.0018. REQUERENTE: JULIANA PIMENTA CUSTODIO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Embora a parte autora não tenha comparecido à 

sessão de conciliação, havia manifestação pendente de análise quanto ao 

pedido de desistência da ação. Com efeito, embora a parte requerida não 

tenha manifestado a respeito do pedido formulado pela autora, o 

Enunciado 90 do FONAJE autoriza a desistência da ação, mesmo sem a 

anuência da parte contrária. Dessa forma, em não havendo óbice quanto 

ao pedido da parte impõe-se a extinção da ação pela desistência. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado por JULIANA 

PIMENTA CUSTÓDIO na reclamação cível proposta em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. com fundamento no artigo 485, inc. VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto a análise e 

posterior homologação do M.M. Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. Após, arquive-se mediante baixa e cautelas de praxe. 

Publicação no PJE. Juara – MT, 07 de abril de 2020. César Lima de Paula 

Juiz Leigo
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MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001069-52.2019.8.11.0018. REQUERENTE: JAIR RODRIGO VOLPATO 

REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos. I. Relatório. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, despicienda a produção de prova testemunhal ou oitiva 

das partes em audiência, a teor do disposto no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Rejeito a impugnação à justiça gratuita, porque a 

requerida não demonstrou que o autor possa suportar o pagamento das 

custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Além 

disso, no primeiro grau de jurisdição as ações dos Juizados Especiais são 

isentas de custas. Logo, eventual pedido de gratuidade poderá ser 

analisado posteriormente, se houver interposição de recurso. A 

impugnação ao valor da causa bem como a incompetência do Juizado 

Especial para julgar a presente demanda devem ser afastadas, pois 

cumpre reconhecer que o benefício patrimonial desejado é dotado de valor 

inferior ao teto do Juizado Especial Cível. O argumento de que o valor da 

causa deveria corresponder ao valor integral do contrato não guarda 

proporcionalidade com a natureza da demanda e, ainda, viola 

flagrantemente os interesses do consumidor hipossuficiente. Não é 

razoável sujeitar o consumidor ao juízo comum quando o benefício 

patrimonial inerente à lide é perfeitamente compatível com a alçada do 

Juizado Especial, conhecida por sua simplicidade e sumariedade. O atual 

Código de Processo Civil adotou esse entendimento, ao dispor, no artigo 

292, inciso II, que o valor da causa será, em tais casos, o valor da parte 

controvertida. Tal interpretação, mais consentânea com os vetores 

constitucionais mencionados, foi pacificada pela jurisprudência pátria, que 

assim já decidiu: “O valor da causa deve ser proporcional à cláusula 

contratual envolvida na controvérsia, e não de todo o contrato” (STJ, 3ª T., 

REsp 208.871-AgRg-EDcl, Min. Nancy Andrighi). Da mesma forma, a causa 

não é complexa e, portanto, não há necessidade de realização de perícia 

nas mensagens de celular anexada pelo autor, sobretudo porque os 

demais elementos dos autos permitem o julgamento da lide. Reputa-se, 

competente, pois, o Juizado Especial Cível ao conhecimento da causa. Em 

relação a preliminar de ausência das condições da ação, analisando o 

caso, é possível aferir que a referida impugnação confunde-se com o 

mérito da causa e será analisada em conjunto nesta sentença. 

Prosseguindo, não se reputa cabível na espécie a inversão do ônus da 

prova, pois esta não se dá de forma automática apenas pelo fato de se 

tratar de relação consumerista, mas sim a critério do julgador, que 

analisará a hipossuficiência do consumidor no caso concreto. No caso 

dos autos, não é exigível da requerida a produção de prova negativa, qual 

seja, aquele que comprove que não fizeram a afirmação de que a cota 

comercializada o Autor seria contemplado, fixando para tanto uma data 

específica, endo em vista que os documentos apresentados nos autos 

são claros e inequívocos em demonstrar que se está a falar de contrato 

de aquisição de cota de consórcio, em que as contemplações seriam 

realizadas através de sorteios e lances. Inexiste em tais disposições 

prazo máximo para contemplação, ao contrário da narrativa da reclamante. 

Aliás, é possível aferir que no contrato de adesão assinado pela 

reclamante a existência de letras garrafais de que não havia garantia de 

data específica para a contemplação do consorciado. De acordo com o 

pedido inicial, a empresa requerida teria agido de má-fé ao ofertar 

consórcio ao reclamante com a promessa de que ele seria contemplado, 

especificando uma data certa para o evento, o que obviamente não 

ocorreu, até porque tal assertiva, no entanto, não restou demonstrada nos 

autos. Além disso, o contrato lhe foi exibido previamente aos menos no dia 

em que foi assinado, de sorte que o autor teve a possibilidade de lê-lo em 

seus pormenores e notar que não havia cláusula que previsse a 

contemplação no suposto prazo estipulado para a contemplação no 

sorteio e que seria beneficiado com a retirada de um valor ou bem 

específico (imóvel), o que, por óbvio, não é disposição inerente a tal sorte 

de negócio jurídico. É possível da narrativa do autor que poderia ser um 

bom negócio, mas as condições previstas no contrato juntado aos autos 

demonstram outra versão para o caso. Aliás, há letras garrafais no 

contrato de que não havia garantia de data de contemplação. Com efeito, o 

reclamante pessoa, pessoa maior e capaz, entendeu por bem fechar o 

negócio e assinar o contrato que trazia em seu bojo as disposições 

contratuais inerentes ao consórcio, o qual não previa prazo mínimo ou 

máximo de contemplação da cota. Ademais, conforme entendimento 

amplamente consolidado na jurisprudência, a restituição imediata dos 

valores despendidos é indevida. O consorciado deve aguardar 

contemplação por sorteio, ainda que excluído do grupo, pois este é o atual 

método para reembolso dos valores pagos por consorciado que rescinde 

contrato de consórcio. Afinal, a saída de um membro do grupo de 

consórcio não pode permitir a restituição imediata de valores, sob pena de 

comprometer o grupo. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento 
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no sentido de que cabe ao consorciado aguardar o encerramento do 

grupo de consórcio para o recebimento da devolução do quantum 

despedido com as devidas atualizações. Esse posicionamento se dá pela 

prevalência do interesse coletivo do grupo sobre o individual: EMENTA – 

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. 

DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. 

DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. 

ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS 

CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO 

DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. 1. A 

reclamação distribuída e pendente de apreciação antes da publicação da 

Resolução – STJ 3/2016, que delegou competência aos Tribunais de 

Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir 

divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do 

Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada 

por este Tribunal, na forma disciplinada pela Resolução-STJ 12/2009. 2. 

Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda 

Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos 

recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que “é devida a 

restituição de valores vertidos por consorciado ao grupo de consórcio, 

mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto 

contratualmente para o encerramento do plano”, aplicam-se aos contratos 

celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. 3. Hipótese, ademais, em que 

o interessado aderiu, em dezembro de 2009, a grupo de consórcio iniciado 

antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. 4. Reclamação procedente. 

(RECLAMAÇÃO N. 16.390 – BA (2014/0026213-9), Segunda Seção, 

Brasília (DF), 28 de junho de 2017 (Data do Julgamento), Rel. MINISTRA 

MARIA ISABEL GALLOTTI). Sem destaque no original. RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO 

DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS 

APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do 

Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por 

consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim 

em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o 

encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. em 

14.04.2010, DJe 27.08.2010). Sem destaque no original. A par disto, 

cumpre salientar que a adesão ao grupo ocorreu em maio de 2019, ou 

seja, quando vigente a Lei 11.795/2008, em especial o art. 22, caput e § 

2º, que dispõe que: Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado 

do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a 

restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos 

termos do art. 30. (...) § 2º Somente ocorrerá à contemplação o 

consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de 

restituição dos valores pagos, na forma do art. 30. Por sua vez, o artigo 

30 disciplina que o consorciado excluído não contemplado terá direito à 

restituição da importância paga ao fundo comum do grupo. O Código de 

Defesa do Consumidor, no § 2º do art. 53, prevê a possibilidade de alguns 

descontos, como a taxa de administração e a tarifa de seguro, do valor a 

ser restituído ao consumidor que desistir do consórcio: “Nos contratos do 

sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a 

restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, 

além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o 

desistente ou inadimplente causar ao grupo”. Além disso, no que se refere 

à suposta dedução da multa compensatória, destaco que sua incidência é 

indevida, uma vez que a aplicação da multa depende de prova de que a 

desistência importou em prejuízo ao grupo de consórcio, prova esta que 

não veio aos autos. Como se sabe, as cotas dos consorciados 

desistentes ou excluídos podem ser repassadas a outros interessados 

até mesmo com vantagem financeira. Assim, não sendo comprovado o 

prejuízo, não incide a cláusula penal, ainda que expressamente prevista 

no contrato. Por fim, há de se reconhecer a legalidade da cobrança da 

taxa de administração, fundo de reserva, multas e juros e seguros, 

restituindo-se o remanescente na modalidade simples. Dessa forma, a 

devolução da quantia devida pela requerida a autora deverá obedecer às 

seguintes diretrizes: em até trinta dias contados da data do sorteio da 

contratante ou da data do encerramento do grupo do qual a reclamante 

era participante, o que ocorrer primeiro. Quanto ao pedido de danos 

morais não se vislumbra na espécie motivos a ensejar a compensação a 

esse título, até porque foi o autor quem deu causa à sua desistência do 

grupo de consorciados, pelo que fica indeferido o pedido nesse ponto. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na reclamação cível proposta por JAIR RODRIGO 

VOLPATO em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA., para condenar a requerida à devolução dos valores 

pagos pelo autor no contrato de consórcio rescindido por desistência, cuja 

a devolução deverá obedecer às seguintes diretrizes: em até trinta dias 

contados da data do sorteio do contratante ou da data do encerramento 

do grupo do qual o reclamante era participante, o que ocorrer primeiro, 

reconhecendo, por outro lado a legalidade da cobrança da taxa de 

administração, fundo de reserva, multas, juros e seguros, restituindo-se o 

remanescente na modalidade simples. Consequentemente, julgo o mérito 

na forma do artigo 487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil. Sobre 

o valor devido incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do efetivo 

pagamento (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação (art. 405, CC/02). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Supervisor para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Juara – MT, 16 

de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo
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Parte(s) Polo Passivo:

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO TANACA OAB - SP0239081A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000553-66.2018.8.11.0018. REQUERENTE: TEREZINHA DE FATIMA 

CARNEIRO, IVONETE APARECIDA CARNEIRO REQUERIDO: 

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. Vistos. I. Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

No procedimento sumaríssimo, adotado no Juizado Especial Cível, o 

comparecimento pessoal das partes a todos os atos do processo é 

obrigatório, sob pena de revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). A pessoa 

jurídica, por sua vez, pode ser representada por preposto, que deve 

comparecer munido de carta de preposição com poderes para transigir 

(art. 9º, § 4º da Lei 9.099/95) e documentos que comprovem regularidade 

da representação, em razão do princípio da concentração, que determina 

a apresentação de todos os documentos em audiência, considera-se 

ineficaz a apresentação posterior dos atos constitutivos. Assim sendo, é 

forçoso reconhecer-se a revelia da requerida, pois não pode ser 

beneficiada em razão de seu descaso, com fundamento no artigo 20 da 

Lei n. 9.099/95: “Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz”. A requerida compareceu à sessão de 

conciliação, porém, exibiu carta de preposição irregular, porque nela não 

consta expressamente a delegação de poderes específicos para transigir, 

desacompanhada ainda dos atos constitutivos, exigidos pelo artigo 9º, § 

4º da Lei 9.099/95, com redação dada pela Lei 12.137/09, sendo incabível 

regularização da representação após a audiência, à vista da preclusão 

consumativa e do princípio da imediatidade. É princípio básico do Juizado 

Especial o incentivo à conciliação. E é justamente por isso que a lei exige 

que a pessoa jurídica se faça representar na audiência não apenas pelo 

advogado, mas também por preposto, que deve ter poderes para transigir. 

Portanto, se a representação na audiência não se deu de forma correta, a 

decretação da revelia se impõe. A irregularidade de representação 

equivale à ausência. Por conseguinte, a requerida deve ser considerada 

revel. Assim, com a revelia da requerida, presume-se como verdadeiros 

os fatos narrados na petição inicial, notadamente a ocorrência do acidente 

de trânsito, a causa do acidente ter sido a imprudência do condutor do 

veículo de propriedade da ré, bem como os consequentes danos aos 

autores. Cumpre esclarecer, por oportuno, que as hipóteses nas quais a 
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revelia não produz efeitos estão elencadas taxativamente no art. 345 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: (i) se houver pluralidade de réus e 

um deles contestar a ação; (ii) se o litígio versar sobre direitos 

indisponíveis; (iii) se a petição inicial estiver desacompanhada de 

instrumento que a lei considere indispensáveis à prova do ato; e (v) se as 

alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem 

em contradição com a prova constante dos autos. Observa-se, assim, 

pela análise dos autos, que nenhuma das hipóteses supramencionadas 

ocorreu no presente caso, sobretudo porque a inicial veio instruída com os 

documentos comprobatórios dos fatos alegados, a morte da vítima, genitor 

dos autores. Para que haja uma condenação por ato ilícito, nos termos dos 

artigos 186 e 927 do Código Civil, necessário se faz a prova da culpa, do 

dano e do nexo causal. Os fatos alegados na inicial demonstram que 

eventuais danos causados ao genitor dos autores advieram da ocorrência 

de acidente de trânsito, logo, há de se perquirir apenas a existência da 

culpa strictu sensu, na sua forma de negligência, imprudência e imperícia. 

Feitas tais considerações, passa-se a examinar a conduta da requerida, 

de acordo com as provas produzidas nos autos. Conforme consta do 

relatório do Boletim de Ocorrência, o Sr. Dhones Kock Dias, motorista do 

veículo de envolvido no acidente relatou que: “(...) vinha conduzindo o 

caminhão, na descida próxima ao Jardim Universitário, e que já teria 

visualizado o condutor da motocicleta logo atrás, dando seta para a direita, 

e que ao dar seta para esquerda em seu caminhão, pois o mesmo iria 

entrar na empresa onde presta serviço, não visualizou ninguém mais atrás 

e só sentiu a pancada na roda, e que ao parar o veículo para ver o que 

tinha acontecido, percebeu que se tratava do senhor Valdomiro . No 

momento em que estava confeccionando o presente boletim de 

ocorrência, recebemos do Hospital Municipal de Juara, a notícia de que o 

senhor Valdomiro Teles Carneiro teria ido a óbito (...)”. Assim, tem-se que 

o motorista que prestava serviço para a requerida causou o acidente de 

forma imprudente ao fazer a conversão à esquerda sem atentar-se para o 

fluxo de veículos na via de tráfego. Demonstrada a culpa e o nexo causal, 

a requerida deve responder pelos danos advindos do ato ilícito. O nexo 

causal, no caso em tela, também ficou comprovado ante a relação de 

causa e efeito entre a conduta e o dano suportado pelos autores, diante 

do falecimento da vítima Valdemiro Teles Carneiro, genitor dos autores. 

Apurada a responsabilidade da requerida, passo a analisar os danos 

indicados na petição inicial. Os danos morais (extrapatrimoniais) são 

lesões aos direitos da personalidade (integridade física, intelectual, moral 

da pessoa). Como consequência, são insuscetíveis de avaliação 

pecuniária, cabendo, portanto, seu devido arbitramento pelo juízo). No 

caso dos autos, houve o falecimento do pai dos autores. Tal fato, por si 

só, já denota a ocorrência do dano moral. Trata-se de dano moral in re 

ipsa, ou seja, aquele que se origina pela ocorrência do fato em si, diante 

de se ter presente o abalo da personalidade de um filho que perde seu pai 

abruptamente. Quanto ao arbitramento dos danos morais, tem-se que não 

se pode mensurar a morte de um pai, mas diante dos parâmetros 

estabelecidos pelo Código Civil, especificamente pelo artigo 944, 

verifica-se proporcional a fixação na quantia pedida pelos autores, no 

valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), com correção monetária a 

partir desta data e juros de mora de 1% ao mês, contados do evento 

danoso. Quanto ao valor, o Superior Tribunal de Justiça sufragou 

entendimento no seguinte sentido: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE FILHO 

MAIOR EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO 

QUANTO À RESPONSABILIDADE DA RÉ PELO EVENTO DANOSO. DANOS 

MORAIS. MAJORAÇÃO. PENSIONAMENTO. NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO GENITOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO NO PONTO. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nos termos da jurisprudência desta Corte, 

o quantum indenizatório arbitrado pelas instâncias ordinárias pode ser 

revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar 

irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. 2 – 

Pelas circunstâncias delineadas pelo Tribunal de origem, a condenação da 

ora recorrida no valor equivalente a 100 (cem) salários mínimos para 

ambos os autores, a título de reparação por dano moral decorrente de 

atropelamento e morte de seu filho, mostra-se diminuta. 3 – Não houve a 

comprovação do dissídio jurisprudencial quanto ao tema referente à 

necessidade da demonstração da dependência econômica do pai em 

relação ao filho maior, vítima de acidente, para que fosse concedido ao 

genitor o pensionamento por danos materiais. 4 – Recurso especial 

parcialmente provido para majorar o quantum reparatório pelos danos 

morais sofridos pelos recorrentes para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais), em favor de ambos os recorrentes (metade para cada um), com 

correção monetária a partir desta data e juros de mora desde o evento 

danoso. (STJ – REsp: 1034652 MG 2005/0126525-4, Relator: Ministro 

RAUL ARAÚJO, dj. 05/06/2014, T4 – QUARTA TURMA, DJe 27/06/2014). 

Sem destaque no original. Quanto aos danos materiais, os autores 

juntaram prova de que tiveram gastos com o conserto da motocicleta, 

totalizando o valor de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais), os 

quais deverão ser restituídos pela requerida aos autores. III. Dispositivo. 

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

relação cível proposta por TEREZINHA DE FATIMA CARNEIRO e IVONETE 

APARECIDA CARNEIRO em desfavor de ZOPONE ENGENHARIA E 

COMÉRCIO LTDA., para: (i) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 

365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais) a título material, sobre os 

quais incidem correção monetária pelo INPC a partir do desembolso 

(Súmula 43 do STJ), acrescidos de correção monetária 1% ao mês, 

contados da citação; e (ii) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 

37.000,00 (trinta e sete mil reais) a título de compensação por danos 

morais (metade para cada uma das autoras), a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, 

contados do evento danoso. Consequentemente, julgo o mérito da causa 

na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios por vedação expressa da Lei n. 9.099/95. 

Submeto à análise e posterior homologação do M.M. Juiz Supervisor (art. 

40 da Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Juara – MT, 16 de abril de 2020. 

César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-22.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000489-22.2019.8.11.0018. 

REQUERENTE: DANIELE CRISTINA PEREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. S E N T E N Ç A Trata-se de embargos de 

declaração interposto pela parte autora alegando em síntese que houve 

erro material ao proferir-se sentença de extinção dos autos por 

contumácia da parte, eis que já havia acostado aos autos pedido de 

desistência da ação à f. 61. Pois bem. Assim dispõe o art. 1.022, I, do 

NCPC: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: (...) III - corrigir erro material.” Nesse cenário verifico 

que a assiste razão a parte embargante, pois há de se observar que fora 

proferida sentença com base no art. 51 da Lei 9.099/95, contudo, a ação 

deveria ter sido extinta com fulcro no art. 485, VIII do CPC. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS RECEBO os embargos e os PROVEJO para sanar o erro 

apontado, tornando nula a sentença outrora proferida e proferindo desde 

já a seguinte sentença: “Vistos etc, Ausente o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Sem delongas, verifico dos autos que a parte 

autora declarou que não possui mais interesse no prosseguimento da 

presente demanda (f. 61), sendo a extinção do feito medida que se impõe. 

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites procedimentais do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C.” ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001639-38.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AGOSTINHO DOS REIS NETO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001639-38.2019.8.11.0018. REQUERENTE: ELIZEU DO NASCIMENTO 

SILVA REQUERIDO: JOSE AGOSTINHO DOS REIS NETO Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta 

julgamento no estado no qual se encontra, consoante disposição dos 

artigos 355, inc. II e 344 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o 

requerido, citado, não compareceu à sessão de conciliação e não 

apresentou contestação, razão pela qual decreto-lhe a revelia na forma do 

artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Além disso, não houve requerimento por parte 

da reclamada quanto à produção de provas (art. 349 do CPC). Com efeito, 

em se tratando de ação versando sobre direito patrimonial, e por 

inexistentes quaisquer das exceções previstas no art. 345, do CPC, tenho 

como verdadeiras as alegações da parte autora, haja vista não vislumbrar 

indícios que possam contrariar o que foi afirmado na peça inaugural, o que 

faço com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil e artigo 20 

da Lei 9.099/95. Além disso, como já analisado, a prova documental 

carreada ao caderno processual ampara sobremaneira a pretensão 

narrada na peça inicial pelo reclamante, consubstanciado na prova de que 

efetivamente alienou a motocicleta ao comprar José Agostinho dos Reis 

Neto. Com efeito, deixo de determinar a expedição de Ofício à Secretaria 

da Fazenda Estadual e ao Detran em relação aos débitos já inscritos 

porque o autor deixou de realizar a comunicação acerca da venda da 

motocicleta ao órgão de trânsito, ônus que lhe competia. Além disso, os 

débitos encontram-se em dívida ativa, sendo que a Fazenda Pública 

Estadual e Detran/MT não integraram o polo passivo da lide e, portanto, 

não podem ser surpreendidos com o resultado da lide da qual não 

exerceram o contraditório. Logo, impõe-se a procedência parcial dos 

pedidos do autor. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na ação de obrigação de fazer 

proposta por ELIZEU DO NASCIMENTO SILVA em desfavor de JOSÉ 

AGOSTINHO DOS REIS NETO, e torno definitiva a tutela provisória de 

urgência concedida nos autos (Id. 26502237), e julgo extinto o processo 

com resolução do mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Supervisor 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Juara – MT, 15 de abril de 2020. César Lima 

de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001782-27.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LUIZ BARTOCZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADSON LUCIANO DE LUCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001782-27.2019.8.11.0018. REQUERENTE: WILSON LUIZ BARTOCZ 

REQUERIDO: ADSON LUCIANO DE LUCA Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre WILSON LUIZ BARTOCZ e ADSON LUCIANO DE LUCA, 

nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

fazendo parte integrante do acordo os termos redigidos na minuta de 

acordo anexada aos autos. Defiro a suspensão até a data do prazo fixado 

para o cumprimento do acordo (30.04.2020), findo o qual o reclamante 

deverá manifestar-se a respeito para que a ação seja extinta pelo 

cumprimento da obrigação (arts. 924, II e 925 do CPC), considerando 

cumprido o acordo em caso de não comunicação. Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, à conclusão. Homologo também a 

renúncia ao prazo recursal. Submeto os autos ao M.M. Juiz Supervisor 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. Juara – MT, 20 de abril de 2020. César Lima de 

Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001733-83.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILAINE OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001733-83.2019.8.11.0018. REQUERENTE: JOCILAINE OLIVEIRA DA 

CRUZ REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Primeiramente, ressalto que para evitar decisões conflitantes, os 

processos 1001733-83.2019.8.11.0018 e 1001734-68.2019.8.11.0018 

serão decididos em conjunto. Assim sendo, julgo antecipadamente a lide, 

nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto 

a questão de mérito é unicamente de direito e os fatos relevantes para o 

seu deslinde têm prova documental encartada aos autos, prescindindo da 

produção de outras provas em audiência. Não se verifica a necessidade 

de realização de perícia como arguida em sede de contestação, vez que a 

parte autora sequer manifestou-se a respeito dos documentos juntados 

pela requerida, tornando-se, incontroverso as provas trazidas aos autos 

pela Ré. No mais, os documentos que instruem o pedido inicial são 

suficientes para que a parte requerida exerça o contraditório, tanto que 

apresentou contestação de mérito a respeito dos fatos demonstrando 

resistência ao pedido da reclamante. Além disso, tratando-se de ação 

tendo por objeto indenização por danos morais não se exige o 

esgotamento da via administrativa como requisito para a propositura de 

ação perante o poder Judiciário. Já em relação ao comprovante de 

residência está em nome do genitor da parte autora, tendo a autora 

declarado na procuração outorgada ao procurador constituído nos autos 

que residente no mesmo endereço de seu genitor. Por outro lado, a 

requerida não trouxe nenhum documento que prove o contrário, ônus que 

lhe competia. Afastadas as preliminares arguidas pela requerida, passo à 

análise do mérito. Com efeito, embora a relação havida nos autos seja de 

consumo e, portanto, disciplinada pelo Código de Defesa do Consumido, 

não significa decisão automática e favorável a parte autora/consumidora 

na relação consumerista, sobretudo quando há documentos que devem 

ser analisados estritamente no caso. A reclamante alegou desconhecer a 

origem da dívida objeto de inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, 

sob o argumento de que não contratou os serviços da requerida, 

defendendo, portanto, a irregularidade do apontamento em seu nome no 

cadastro de inadimplentes. A requerida, por sua vez, defendeu a 

existência de relação jurídica entre as partes e coligou aos autos 

documentos que comprovam a contratação e a utilização dos serviços de 

telefonia móvel consubstanciados nas linhas telefônicas (66) 99908-6417 

e (66) 99629-4547, bem como no histórico de faturas geradas em razão 

da utilização dos serviços de telefonia. De acordo com as informações 

dos autos, a autora possuía um plano de telefonia denominado SmartVivo 

Controle Plus habilitado em 29.10.2015 e cancelado em 26.04.2016, por 

inadimplência. Além disso, há informação nos autos que deve ser levada 

em consideração de que houve a realização de pagamentos de faturas 

geradas em razão da utilização dos serviços disponibilizados na linha 

telefônica (66) 99908-6417 e (66) 99629-4547, no período em que as 

linhas permaneceram habilitadas. Portanto, além de demonstrar a 
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existência de relação jurídica que a reclamante alegou desconhecer, 

demonstrou a reclamada que a parte autora encontra-se inadimplente com 

o pagamento das faturas das contas de telefonia, afastando a hipótese de 

fraude. O histórico da utilização do serviço demonstra, sem dúvida, a 

contratação do serviço, tendo a requerida atuado no exercício regular de 

direito legalmente reconhecido. Até porque há evidências de que o serviço 

foi utilizado de maneira substancial e por longo período, sem qualquer 

interferência externa. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a 

evidenciação de que as faturas de consumo dos serviços de telefonia 

móvel foram quitadas, por meio da exibição de recibos circunstanciados. 

Legítima, portanto, a atuação da reclamada inscrever as dívidas aludidas 

nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, nos termos da Súmula 

359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, não 

pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, já que tal obrigação 

não era sua. Por arremate, que a reclamante sequer manifestou-se a 

respeito dos documentos apresentados com a contestação da requerida, 

tornando-se incontroversas as provas apresentadas pela reclamada. Por 

fim, há de ser destacado que atualmente os serviços de telefonia móvel 

não se contrata apenas de maneira presencial, mas existem inúmeras 

formas de contratação, a exemplo de um simples chamado ou simples 

ligação seja do cliente ou da operadora que oferece o serviço. Se houver 

o aceite do consumidor, o contrato está efetivado a partir do momento da 

disponibilização do serviço. E foi justamente o caso dos autos, pois a 

autora aceitou o serviço que lhe foi oferecido e ainda realizou diversos 

pagamentos pela utilização. Ressalte-se ainda que não há nos autos 

informação ou prova de que a autora tenha extraviado seus documentos, 

ou que tenha sido objeto de furto ou roubo, afastando, portanto, qualquer 

suspeita quanto eventual fraude na contratação dos serviços. Além disso, 

o histórico de utilização do serviço trazido aos autos pela requerida não 

se trata de simples print de tele sistêmica; mas histórico real de prova de 

que houve a contratação e utilização do serviço. Logo, não tendo havido 

prova da ausência de contratação do serviço de rigor a improcedência 

dos pedidos. Por fim, há que ser reconhecido à parte autora a condição de 

litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do processo de 

maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se espera de uma 

tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, 

questionando a existência da dívida e a inscrição do seu nome no 

cadastro de devedores, quando, na realidade, efetivamente contratou o 

empréstimo mediante a utilização de senha pessoal em seu benefício. 

Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 

do Código de Processo Civil, deve o reclamante ser condenado ao 

pagamento de multa - diante do dever de comportamento ético das partes - 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da parte reclamada, 

tudo devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no 

artigo 81 do CPC, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor 

atualizado da causa em favor do patrono da requerida. Além disso, há de 

ser acolhido o pedido contraposto para reconhecer a existência de 

relação jurídica entre as partes e, consequentemente, o direito da 

requerida receber o crédito que lhe devido, o qual totaliza a cifra de R$ 

105,83 (cento e cinco reais e oitenta e três centavos), em relação ao 

contrato 0262648046 e R$ 152,72 (cento e cinquenta e dois reais e 

setenta e dois centavos), referente ao contrato 0262664200. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

reclamação cível proposta por JOCILAINE OLIVEIRA DA CRUZ em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., e resolvo o mérito na forma artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto formulado pela requerida, e condeno a reclamante ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 

e 81 do Código de Processo Civil, equivalente a 2% do valor atribuído à 

causa, em favor da parte reclamada, tudo devidamente corrigido até o 

pagamento, consoante o disposto no artigo 81 do Código de Processo 

Civil, e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da 

causa em favor do patrono da requerida. Além disso, condeno a 

reclamante ao pagamento de R$ 105,83 (cento e cinco reais e oitenta e 

três centavos), em relação ao contrato 0262648046 e R$ 152,72 (cento e 

cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), referente ao contrato 

0262664200, sobre os quais incidem correção monetária pelo INPC, 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., contados do vencimento da 

dívida, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). A isenção de custas e despesas processuais 

nesta fase processual não isenta a autora quanto ao pagamento da multa 

por litigância de má-fé fixada nesta sentença. Nos termos do artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para posterior 

homologação do M.M. Juiz Supervisor. Publicação no PJE. Juara - MT, 17 

de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-03.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001318-03.2019.8.11.0018. REQUERENTE: MIRIAN GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO Vistos. I.Relatório. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Primeiramente, observo que embora a requerida tenha 

apresentado contestação nos autos, a defesa é totalmente alheia ao 

objeto da causa e não diz respeito aos fatos narrados pela reclamante na 

petição inicial, razão pela qual decreto a revelia da reclamada, na forma do 

artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Por outro lado, não houve requerimento por 

parte da reclamada quanto à produção de provas (art. 349 do CPC). Com 

efeito, em se tratando de ação versando sobre direito patrimonial, e por 

inexistentes quaisquer das exceções previstas no art. 345, do CPC, tenho 

como verdadeiras as alegações da parte autora, haja vista não vislumbrar 

indícios que possam contrariar o que foi afirmado na peça inaugural, o que 

faço com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil. Além disso, 

como já analisado, a prova documental carreada ao caderno processual 

ampara sobremaneira a pretensão deduzida na peça inicial pela 

reclamante, somando-se à aceitação tácita da requerida com os pedidos 

da parte autora em relação ao pedido de restituição do dano material. Com 

efeito, embora a requerida seja revel nos autos, as provas produzidas não 

autorizam a procedência do pedido por dano moral. É que não obstante a 

autora tenha juntado aos autos o boleto e o comprovante de pagamento 

indicando a requerida como a destinatária da quantia que foi pago, não há 

prova nos autos de que tenha sido a requerida ou que ao menos tenha 

participado da emissão do boleto. Pelo contrário, tudo indica que a emissão 

do referido boleto foi realizada pelo verdadeiro credor da autora, ou seja, 

a empresa Jequiti para quem a autora é consultora de vendas. Logo, o 

pedido é parcialmente procedente. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível 

proposta por MIRIAN GOMES DA SILVA em desfavor de PAG S.A. MEIOS 

DE PAGAMENTO, e condeno a requerida à restituição do valor de R$ 

143,00 (cento e quarenta e três reais), sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC a partir do efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ), 

acrescido de juros de mora de 1% a.m., contados da citação, o que faço 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Supervisor para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Juara – MT, 20 de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001734-68.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILAINE OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001734-68.2019.8.11.0018. REQUERENTE: JOCILAINE OLIVEIRA DA 

CRUZ REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 
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Primeiramente, ressalto que para evitar decisões conflitantes, os 

processos 1001733-83.2019.8.11.0018 e 1001734-68.2019.8.11.0018 

serão decididos em conjunto. Assim sendo, julgo antecipadamente a lide, 

nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto 

a questão de mérito é unicamente de direito e os fatos relevantes para o 

seu deslinde têm prova documental encartada aos autos, prescindindo da 

produção de outras provas em audiência. Não se verifica a necessidade 

de realização de perícia como arguida em sede de contestação, vez que a 

parte autora sequer manifestou-se a respeito dos documentos juntados 

pela requerida, tornando-se, incontroverso as provas trazidas aos autos 

pela Ré. No mais, os documentos que instruem o pedido inicial são 

suficientes para que a parte requerida exerça o contraditório, tanto que 

apresentou contestação de mérito a respeito dos fatos demonstrando 

resistência ao pedido da reclamante. Além disso, tratando-se de ação 

tendo por objeto indenização por danos morais não se exige o 

esgotamento da via administrativa como requisito para a propositura de 

ação perante o poder Judiciário. Já em relação ao comprovante de 

residência está em nome do genitor da parte autora, tendo a autora 

declarado na procuração outorgada ao procurador constituído nos autos 

que residente no mesmo endereço de seu genitor. Por outro lado, a 

requerida não trouxe nenhum documento que prove o contrário, ônus que 

lhe competia. Afastadas as preliminares arguidas pela requerida, passo à 

análise do mérito. Com efeito, embora a relação havida nos autos seja de 

consumo e, portanto, disciplinada pelo Código de Defesa do Consumido, 

não significa decisão automática e favorável a parte autora/consumidora 

na relação consumerista, sobretudo quando há documentos que devem 

ser analisados estritamente no caso. A reclamante alegou desconhecer a 

origem da dívida objeto de inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, 

sob o argumento de que não contratou os serviços da requerida, 

defendendo, portanto, a irregularidade do apontamento em seu nome no 

cadastro de inadimplentes. A requerida, por sua vez, defendeu a 

existência de relação jurídica entre as partes e coligou aos autos 

documentos que comprovam a contratação e a utilização dos serviços de 

telefonia móvel consubstanciados nas linhas telefônicas (66) 99908-6417 

e (66) 99629-4547, bem como no histórico de faturas geradas em razão 

da utilização dos serviços de telefonia. De acordo com as informações 

dos autos, a autora possuía um plano de telefonia denominado SmartVivo 

Controle Plus habilitado em 29.10.2015 e cancelado em 26.04.2016, por 

inadimplência. Além disso, há informação nos autos que deve ser levada 

em consideração de que houve a realização de pagamentos de faturas 

geradas em razão da utilização dos serviços disponibilizados na linha 

telefônica (66) 99908-6417 e (66) 99629-4547, no período em que as 

linhas permaneceram habilitadas. Portanto, além de demonstrar a 

existência de relação jurídica que a reclamante alegou desconhecer, 

demonstrou a reclamada que a parte autora encontra-se inadimplente com 

o pagamento das faturas das contas de telefonia, afastando a hipótese de 

fraude. O histórico da utilização do serviço demonstra, sem dúvida, a 

contratação do serviço, tendo a requerida atuado no exercício regular de 

direito legalmente reconhecido. Até porque há evidências de que o serviço 

foi utilizado de maneira substancial e por longo período, sem qualquer 

interferência externa. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a 

evidenciação de que as faturas de consumo dos serviços de telefonia 

móvel foram quitadas, por meio da exibição de recibos circunstanciados. 

Legítima, portanto, a atuação da reclamada inscrever as dívidas aludidas 

nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, nos termos da Súmula 

359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, não 

pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, já que tal obrigação 

não era sua. Por arremate, que a reclamante sequer manifestou-se a 

respeito dos documentos apresentados com a contestação da requerida, 

tornando-se incontroversas as provas apresentadas pela reclamada. Por 

fim, há de ser destacado que atualmente os serviços de telefonia móvel 

não se contrata apenas de maneira presencial, mas existem inúmeras 

formas de contratação, a exemplo de um simples chamado ou simples 

ligação seja do cliente ou da operadora que oferece o serviço. Se houver 

o aceite do consumidor, o contrato está efetivado a partir do momento da 

disponibilização do serviço. E foi justamente o caso dos autos, pois a 

autora aceitou o serviço que lhe foi oferecido e ainda realizou diversos 

pagamentos pela utilização. Ressalte-se ainda que não há nos autos 

informação ou prova de que a autora tenha extraviado seus documentos, 

ou que tenha sido objeto de furto ou roubo, afastando, portanto, qualquer 

suspeita quanto eventual fraude na contratação dos serviços. Além disso, 

o histórico de utilização do serviço trazido aos autos pela requerida não 

se trata de simples print de tele sistêmica; mas histórico real de prova de 

que houve a contratação e utilização do serviço. Logo, não tendo havido 

prova da ausência de contratação do serviço de rigor a improcedência 

dos pedidos. Por fim, há que ser reconhecido à parte autora a condição de 

litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do processo de 

maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se espera de uma 

tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, 

questionando a existência da dívida e a inscrição do seu nome no 

cadastro de devedores, quando, na realidade, efetivamente contratou o 

empréstimo mediante a utilização de senha pessoal em seu benefício. 

Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 

do Código de Processo Civil, deve o reclamante ser condenado ao 

pagamento de multa - diante do dever de comportamento ético das partes - 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da parte reclamada, 

tudo devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no 

artigo 81 do CPC, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor 

atualizado da causa em favor do patrono da requerida. Além disso, há de 

ser acolhido o pedido contraposto para reconhecer a existência de 

relação jurídica entre as partes e, consequentemente, o direito da 

requerida receber o crédito que lhe devido, o qual totaliza a cifra de R$ 

105,83 (cento e cinco reais e oitenta e três centavos), em relação ao 

contrato 0262648046 e R$ 152,72 (cento e cinquenta e dois reais e 

setenta e dois centavos), referente ao contrato 0262664200. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

reclamação cível proposta por JOCILAINE OLIVEIRA DA CRUZ em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., e resolvo o mérito na forma artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto formulado pela requerida, e condeno a reclamante ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 

e 81 do Código de Processo Civil, equivalente a 2% do valor atribuído à 

causa, em favor da parte reclamada, tudo devidamente corrigido até o 

pagamento, consoante o disposto no artigo 81 do Código de Processo 

Civil, e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da 

causa em favor do patrono da requerida. Além disso, condeno a 

reclamante ao pagamento de R$ 105,83 (cento e cinco reais e oitenta e 

três centavos), em relação ao contrato 0262648046 e R$ 152,72 (cento e 

cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), referente ao contrato 

0262664200, sobre os quais incidem correção monetária pelo INPC, 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., contados do vencimento da 

dívida, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). A isenção de custas e despesas processuais 

nesta fase processual não isenta a autora quanto ao pagamento da multa 

por litigância de má-fé fixada nesta sentença. Nos termos do artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para posterior 

homologação do M.M. Juiz Supervisor. Publicação no PJE. Juara - MT, 17 

de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1002051-66.2019.8.11.0018. INTERESSADO: JOELTO SCHEFFER 

REQUERIDO: R. S. MIRANDA DE OLIVEIRA - ME Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Primeiramente, observo que a requerida embora 

devidamente citada deixou de apresentar contestação, bem como não 

compareceu à sessão de conciliação, razão pela qual decreto-lhe a 

revelia, na forma do artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Por outro lado, não houve 

requerimento por parte da reclamada quanto à produção de provas (art. 

349 do CPC). Com efeito, em se tratando de ação versando sobre direito 

patrimonial, e por inexistentes quaisquer das exceções previstas no art. 
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345, do CPC, tenho como verdadeiras as alegações da parte autora, haja 

vista não vislumbrar indícios que possam contrariar o que foi afirmado na 

peça inaugural, o que faço com fundamento no art. 344 do Código de 

Processo Civil. Além disso, como já analisado, a prova documental 

carreada ao caderno processual ampara sobremaneira a pretensão 

deduzida na peça inicial pelo reclamante, somando-se à aceitação tácita 

da requerida com os pedidos da parte autora em relação ao pedido de 

restituição do dano material. A nota fiscal juntada aos autos é prova 

suficiente de que o autor pagou pelo produto a quantia de R$ 1.948,00 (mil 

e novecentos e quarenta e oito reais), e que deverá ser restituído pela 

requerida porque deixou de devolver o aparelho de ar condicionado à 

parte autora, nas condições que recebeu e não comprovou nos autos 

nenhuma excludente de responsabilidade. Da mesma forma, o autor juntou 

recebido em relação ao valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pago a 

título de conserto do ar condicionado à requerida, porém, como o serviço 

não foi realizado nas condições ajustadas, o autor tem o direito de 

restituição dos respectivos valores. Ressalte-se ainda que não foi 

produzida prova pela requerida da presença de qualquer excludente de 

sua responsabilidade. Vale repisar, neste ponto, que, para tanto, seria 

necessária prova de culpa exclusiva da vítima, inexistente nos autos. Em 

relação ao pedido de danos morais, merece acolhimento. Isso porque ficou 

caracterizada a falha na prestação do serviço pela requerida, vez que 

recebeu o valor cobrado pela execução do serviço e não o executou nas 

condições ajustadas. Além disso, também não devolveu os valores 

recebidos e o produto recebidos ao reclamante. De outro lado, os fatos 

narrados não configura apenas e tão somente mero aborrecimento ou 

dissabores inerentes ao cotidiano normal, pois o autor pagou pelo serviço 

e entregou o produto para conserto, quando não teve a contraprestação 

pelo serviço pago e também não lhe foi restituído o produto nas condições 

que foi entregue a requerida. A falha na prestação do serviço causou ao 

autor aflição, angústia, irritação e sensação de impotência tudo causado 

pelo serviço defeituoso, até mesmo inexistente, impedindo ao reclamante 

lograr êxito no conserto de seu equipamento e usufruí-lo corretamente 

com sua família, por culpa exclusiva da requerida. Acerca da fixação do 

quantum deve ser observado, de um lado, a extensão do dano, a 

capacidade econômica das partes e o grau de culpabilidade do agente e, 

de outro, a função pedagógica da indenização. No caso em análise, deve 

ser levado em consideração as circunstâncias apresentadas, pois o valor 

não deve refletir enriquecimento indevido de quem pede, nem tão ínfimo a 

ponto de ser considerado insignificante como desestímulo à requerida. 

Assim, fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois trata-se de 

valor que não se mostra elevado e não causará enriquecimento indevida 

da parte autora. Ressalto, por fim, que de acordo com a jurisprudência 

dominante do Superior Tribunal de Justiça a fixação de indenização por 

dano moral inferior ao valor pretendido pela parte não implica sucumbência 

recíproca. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão formulada na reclamação cível proposta por JOELTO SCHEFFER 

em desfavor de R.S. MIRANDA DE OLIVEIRA ME (UBERCLIMA), e: (i) 

condeno a requerida à restituição do valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) e de R$ 1.948,00 (mil e novecentos e quarenta e oito reais) ao 

autor, sobre os quais incidem correção monetária pelo INPC a partir do 

efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ), acrescidos de juros de mora de 

1% a.m., contados da citação; e (ii) condeno a requerida ao pagamento de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% a.m., contados da 

citação. Consequentemente, resolvo o mérito da lide com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Supervisor para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Juara – MT, 20 

de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000208-03.2018.8.11.0018. REQUERENTE: EDIVAN MORESCO 

REQUERIDO: AVIANCA, SUBMARINO VIAGENS LTDA. Vistos. I. Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. 

Fundamentação. O processo comporta o julgamento antecipado do mérito 

nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, eis que, diante 

da documentação juntada aos autos, é possível a solução da controvérsia 

mediante simples aplicação do direito. De início, destaco que não merece 

guarida o pedido de suspensão da ação, sob a alegação de a requerida 

se encontrar em processo de falência. A respeito do tema, o artigo 6º, § 

1º, da Lei 11.101/2005 dispõe que: “Art. 6º A decretação da falência ou o 

deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso 

da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, 

inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1º Terá 

prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que 

demandar quantia ilíquida.” Assim, tratando-se de ação de conhecimento, 

subsume-se a presente hipótese à descrita no § 1º do art. 6º da LRF, por 

demandar quantia ilíquida. Faz-se necessário, portanto, o prosseguimento 

do processo, a fim de que a sentença ora prolatada analise o ônus de 

sucumbência e, por consequência, o valor a ser arbitrado, não operando a 

suspensão prevista no caput do art. 6º da Lei 11.101/2005 nas ações de 

conhecimento, em momento prévio ao trânsito em julgado, mas apenas na 

fase de realização da constrição judicial observadas as demais exceções 

do art. 6º da LRF. Em relação à impugnação ao pedido de justiça gratuita 

fica prejudicada nesta fase processual, tendo em vista que o acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas (art. 54 da Lei 9.099/95). Além 

disso, não houve deferimento neste sentido nos autos. No mérito, anoto 

que a relação jurídica em análise é nitidamente de consumo e, por isso, a 

controvérsia reclama solução dentro o microssistema protetivo instituído 

pela Lei n. 8.078/90. O autor alegou ter adquirido pacote de viagem para o 

trecho Cuiabá a Fortaleza, com escala em Brasília cujo embarque estava 

programado para o dia 01 de janeiro de 2018, e retorno para o dia 08 de 

janeiro de 2018. Porém, não foi surpreendido no embarque com a 

exigência de documento de identificação com foto de seu filho e, portanto, 

não puderam realizar o embarque. Com efeito, de acordo com as 

informações lançadas no Boletim de Ocorrência anexado ao evento 

12929144, o filho do autor nasceu no dia 11.10.2004 e, portanto, na data 

do embarque contava com pouco mais de 13 anos. Com efeito, a 

Resolução n. 400 da ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, em seu 

artigo 16 estabelece que: “O passageiro deverá apresentar para 

embarque em voo doméstico e internacional documento de identificação 

civil, com fé pública e validade em todo o território brasileiro, observado o 

disposto no Decreto n. 5.978, de 4 de dezembro de 2006”. Em sequência, 

o artigo 16, em seu parágrafo terceiro, estabelece: “O passageiro menor 

de 12 (doze) anos poderá ser admitido para o embarque em voo 

doméstico mediante a apresentação de sua certidão de nascimento, 

observados os requisitos constantes da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 

1990”. Por outro lado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, preconiza 

em seu artigo 83, parágrafo primeiro, alínea b-1, que: “A autorização não 

será exigida quando (...) b) a criança estiver acompanhada: 1) de 

ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado 

documentalmente o parentesco”. Ainda que não fosse, o filho do autor no 

dia do embarque contava com pouco mais de 13 (treze) anos. Além disso, 

há informação no Voucher (Id. 12929125) de que seria obrigatória a 

apresentação pelos passageiros no momento do embarque de um 

documento de identificação válido em todo o território nacional. Aliás, no 

mesmo documento, há informação de que para todos os passageiros 

poderiam diligenciar junto ao sítio eletrônico da agência de viagens e do 

número de telefone disponibilizado no Voucher (11) 4003-8080 Opção 1, 

para obter informações sobre os procedimentos e esclarecimentos sobre 

dúvidas dos passageiros. Por fim, observo que o autor não impugnou as 

contestações apresentadas pelos requeridos, sendo certo da 

obrigatoriedade de apresentação de documento oficial com foto para o 
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embarque do passageiro acima de 12 (doze) anos. Logo, o autor possuía 

ciência da necessidade de apresentar documento válido para embarque 

de seu filho na aeronave. Desimportante se o autor registrou boletim de 

ocorrência após o impedimento do embarque, até porque a companhia 

aérea não poderia atrasar o voo que os demais passageiros por culpa do 

autor. Portanto, a companhia aérea ao negar o embarque do adolescente, 

eis que desprovido de documento de identidade, apenas observou 

cumprimento do dever legal. Em resumo, não há que se falar em má 

prestação de serviços das rés, notadamente em razão da prevalência de 

princípios de ordem pública sobre aqueles de ordem privada, mercê da 

proteção do menor, e principalmente em razão da desídia do autor, que 

compareceu para o “check in”, sem portar documento essencial para o 

embarque de seu filho, ou seja, documento de identidade com foto já que 

era uma exigência legal imposta a todos os passageiros. Assim sendo, 

indefiro o pedido de dano moral em razão da culpa exclusiva do autor. 

Entretanto, não se pode permitir a retenção pelas requeridas do valor 

integral pago pelo reclamante nas aquisições do pacote de viagem. Isso 

porque a retenção integral sobre o valor pago pelo autor configura-se 

cobrança abusiva das requeridas, prática vedada não apenas pelo Código 

de Defesa do Consumidor, mas também pelo Código Civil. Além disso, o 

CDC estabelece que são nulas as cláusulas contratuais que ensejam 

abusivas, incompatíveis com a boa-fé, equidade ou que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada. Desta forma, a liberdade da 

companhia aérea no arbitramento das tarifas não pode servir de privilégio 

aos prestadores de serviços, para onerar e aplicar custos abusivos ao 

consumidor, contrariando o princípio da boa-fé. Desse modo, entendo 

justo a retenção de apenas e tão somente 5% (cinco por cento) sobre o 

valor total das passagens, não incidindo sobre outras despesas, tais 

como diárias de hotel e passeios turísticos. Em relação aos danos 

materiais de R$ 2.066,54 (dois mil, sessenta e seis reais e cinquenta e 

quatro centavos) não merece acolhimento, pois foi o autor quem deu 

causa ao impedimento do embarque de seu filho. Portanto, os gastos 

eventuais da família do autor não tem qualquer relação de 

responsabilidade das requeridas, motivo pelo qual indefiro o pedido nesse 

ponto. Por tais considerações, impõe-se o acolhimento parcial dos pedidos 

do autor. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

EDIVAN MORESCO em desfavor do OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A. – 

AVIANCA e SUBMARINO VIAGENS LTDA. (B2W), e: (i) confirmo a tutela 

provisória de urgência concedida nos autos; e (ii) condeno as requeridas, 

solidariamente, à restituição dos valores pagos pelo autor no pacote de 

viagem, permitindo, porém, a retenção de 5% (cinco por cento) tão 

somente em relação aos valores das passagens. Sobre os valores 

pendentes de restituição incide correção monetária pelo INPC a partir do 

efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados 

da citação. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Supervisor para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Juara – MT, 24 

de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-52.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANE MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI OAB - MT24914/O (ADVOGADO(A))

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000487-52.2019.8.11.0018. REQUERENTE: EMILIANE MARIA PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO, CLARO S.A. Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que os elementos carreados 

aos autos revelam-se suficientes para o julgamento da causa sem 

necessidade de colheita de provas em audiência. Afasto a preliminar 

arguida pelo Banco Bradesco S.A., vez que a autora é cliente do 

requerido. O requerido é parte legítima para figurar no polo passivo da 

ação, uma vez que permitiu os descontos automáticos na conta bancária 

da reclamante, ao passo que a segunda requerida se beneficiou desses 

descontos. E, como fazem parte da cadeia de fornecedores no mercado 

de consumo, respondem objetivamente pelos danos causados aos 

consumidores. A reclamante alegou ter observado descontos indevidos 

em sua conta bancária no valor de R$ 284,24 (duzentos e oitenta e quatro 

reais e vinte e quatro centavos), causando-lhe desequilíbrio financeiro, 

vez que recebe pensão por morte no valor de R$ 474,22 (quatrocentos e 

setenta e quatro reais e vinte e dois centavos). Os requeridos não 

juntaram nenhuma prova de que a autora tenha autorizado os descontos 

em sua conta bancária, tampouco juntaram prova de que os descontos 

tenham sido regulares. Pelo contrário, os elementos contidos nos autos 

levam a concluir que a parte autora de fato não assinou autorização, 

tampouco anuiu com os descontos em sua conta. Desse modo, sendo os 

requeridos participantes da cadeia de fornecedores de produtos e 

serviços e, em razão do risco do empreendimento, são solidariamente 

responsáveis pelos danos causados à parte autora e, portanto, deverão 

restituir os valores descontados indevidamente da conta bancária da 

reclamante. Assim, considerando que não veio aos autos prova de 

existência de negócio jurídico formado nos autos de modo a justificar os 

descontos é de rigor o reconhecimento da inexistência do débito, 

fazendo-se necessária a devolução de todos os valores debitados da 

conta bancária da reclamante a esse título. E, não tendo havido justa 

causa para os descontos, a restituição deverá ocorrer em dobro. Além 

disso, diante do ocorrido, os prejuízos morais são evidentes. Por 

conseguinte, os requeridos deverão responder pelos danos morais que 

causaram à parte reclamante. A situação consistente nos descontos de 

valores de sua conta bancária pela qual passou a autora não pode ser 

considerado como mero dissabor ou simples cobrança, pois tudo indica 

que houve a cobrança em razão de fraude. E os danos morais 

representados pelos descontos indevidos são inequívocos, e dispensam 

comprovação, cuidando-se da hipótese de danos morais ‘in re ipsa’. Uma 

vez configurado o dano moral, resta discussão quanto a fixação do 

montante da indenização. Nesses casos, importa observar que, na 

ausência de um critério objetivo em lei para quantificá-lo, seu arbitramento 

é feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador, atento sempre 

à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à condição ou 

necessidade da vítima e à capacidade do ofensor. Conforme já decidiu a 

este respeito, a indenização por dano moral “deve ser fixada em termos 

razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em 

enriquecimento sem causa, com manifestos abusos ou exageros, 

devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao 

grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom-senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para 

desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica” 

(RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211). Desse modo, atento a tais diretrizes e 

considerando, ainda, a conduta dos demandados, a condição financeira 

das partes, a intensidade do sofrimento da ofendida, a gravidade, a 

natureza e a repercussão da ofensa, arbitro, a título de compensação por 

dano moral, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

reclamação cível proposta por EMILIANE MARIA PEREIRA em desfavor de 

BRANCO BRADESCO S.A. e CLARO S.A., e: (i) declaro a inexigibilidade da 

dívida e, por conseguinte, determino o cancelamento dos descontos 

havidos na conta bancária da autora vinculada ao Banco Bradesco, 

agência 0667, conta 0025336-7, objeto da presente ação, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da intimação da presente decisão, sob pena de 

multa diária em caso de descumprimento que desde logo fixo em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais); (ii) condeno os requeridos solidariamente à restituição, em dobro, 

dos valores descontos indevidamente, a ser apurado na fase de 

execução mediante a juntada de extratos e planilha de cálculos simples, 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir de cada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 478 de 841



desconto (Súmula 43 do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, 

contados da citação; e (iii) condeno ainda os requeridos, solidariamente, 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação 

por danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a 

partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês, contados do primeiro desconto indevido (Súmula 54 do 

STJ), ante a inexistência de relação contratual com as partes em relação 

ao objeto da causa. Consequentemente, resolvo o mérito da causa com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação do M.M.Juiz Supervisor (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação 

no PJE. Juara - MT, 20 de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-51.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUCAS DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOOP GESTAO DE PATIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ANTONIO ALBINO DE OLIVEIRA OAB - SP22998-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001082-51.2019.8.11.0018. INTERESSADO: EDER LUCAS DA SILVA 

REQUERIDO: LOOP GESTAO DE PATIOS S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O 

feito comporta o julgamento nesta fase, independentemente da produção 

de prova em audiência, pois a questão, a esta altura é exclusivamente, de 

direito, nos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Primeiramente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela 

requerida. É fato incontroverso que o autor adquiriu o veículo por meio de 

leilão organizado pela requerida em seu site na internet, sendo esta 

responsável pela organização do leilão e, consequentemente, era a 

responsável para a entrega dos documentos do veículo. Também é certo 

que a requerida deu causa na demora para a entrega dos documentos do 

veículo. Aliás, conforme se verifica ao artigo 2º do Estatuto da Requerida 

(Id. 22973410), o ramo de atividades da Ré não se restringe apenas e tão 

somente à realização de leilões na internet, mas outras atividades de 

cunho empresarial com objetivo de lucro. O C. Superior Tribunal de Justiça 

sufragou entendimento a respeito da responsabilidade do leiloeiro em 

relação aos danos advindos na demora da entrega do documento do 

veículo, inclusive reconhecendo a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor. Confira: DIREITO CIVIL. LEILÃO. DOCUMENTAÇÃO 

NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. 

DEVER DE ENTREGA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. 1. O leiloeiro vendo 

objetos alheios e em nome do proprietário, sendo, portanto, mero 

mandatário ou comissionário, conforme a situação de venda. Contudo, os 

arts. 22 e 40 do Decreto n. 21.981/32 definem a natureza jurídica dos atos 

praticados pelo leiloeiro ao considerá-lo comerciante, já que tem como 

profissão habitual a venda de mercadorias. 2. A proteção do Código de 

Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende 

do tipo de comércio praticado. Se se trata de venda de bens particulares, 

de colecionadores, etc. a produtores ou colecionadores e particulares, a 

exemplo da venda de obras de artes, joias de família, bens do espólio e 

até de gado, aplicam-se as regras do Código Civil. Na hipótese, como a 

dos autos, em que o proprietário dos bens vendidos é inequivocamente um 

fornecedor de produtos para o mercado de consumo, se houver, na outra 

ponta da relação, a figura do consumidor, a relação é de consumo. Essa 

relação afeta o leiloeiro na medida da pretensão do consumidor. Se se 

trata de pretensão decorrente de fato ou vício do produto, apenas o 

fornecedor é chamado a responder; sendo a pretensão fundada em vício 

na prestação de serviços, tal como omissão na entrega de documentos de 

veículos arrematados em leilão, pode o leiloeiro responder solidariamente 

com o proprietário dos bens. 3. Recurso especial conhecido e desprovido. 

(STJ – REsp 1234972 RJ 2011/0052423-8; T3; Rel. Min. João Otávio 

Noronha, dj. 24/03/2015). Sem destaque no original. Logo, há legitimidade 

passiva da reclamada – empresa leiloeira – para figurar no polo passivo. 

Aplicável ainda o Código de Defesa do Consumidor. Em relação ao pedido 

de extinção da ação por perda do objeto, não merece acolhimento. O 

cumprimento se deu após a propositura da ação e da decisão judicial que 

antecipou os efeitos da tutela e, portanto, existe lide e interesse do autor 

na continuidade da ação. O autor pretende a condenação da requerida em 

danos morais em razão da demora na entrega dos documentos do veículo 

arrematado em leilão organizado pela reclamada. Com efeito, na esteira da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do dano moral 

pela não entrega de documentação do veículo arrematado em leilão e 

consequente falha no serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, as decisões são no sentido de que a espera da 

regularização do veículo por certo traz incômodos ao autor/comprador, 

mas não há provas da gravidade das repercussões da situação na esfera 

psíquica dele, o que impede o deferimento da indenização pretendida (cf. 

REsp 1300529PR 20011/0306508-4). Além disso, a jurisprudência é firme 

no sentido de que o simples descumprimento contratual não enseja, por si 

só, reparação por Danos Morais. Logo, impõe-se o acolhimento parcial do 

pedido do autor. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

EDER LUCAS DA SILVA em desfavor de LOOP GESTÃO DE PÁTIOS S/A., 

e torno definitiva a decisão que antecipou os efeitos da tutela exarada no 

evento 21747534. Consequentemente, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em custas processuais e de honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para 

posterior homologação do M.M. Juiz Supervisor (art. 40 da Lei 9.099/95). 

Publicação no PJE. Juara - MT, 16 de abril, de 2020. César Lima de Paula 

Juiz leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-53.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JUARA PUBLICIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JUARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000377-53.2019.8.11.0018. REQUERENTE: JUARA PUBLICIDADE LTDA - 

ME REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JUARA Vistos. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Em condições o feito de 

receber o julgamento, na forma do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, por ser a matéria de mérito exclusivamente de direito, sendo 

prescindível qualquer dilação probatória. Anoto que de acordo com as 

provas constantes dos autos, é fato incontroverso a existência de dívida 

da municipalidade a requerente. O requerido se restringiu a alegar que a 

empresa possui irregularidade fiscal perante a municipalidade, razão do 

não pagamento. Com efeito, respeitando opiniões em contrário, fato é que 

houve a prestação de serviços da empresa autora à municipalidade e, 

portanto, o pagamento deverá ser realizado na forma pactuada, ainda que 

haja irregularidade fiscal. Aliás, de acordo com as informações constantes 

dos autos a irregularidade alegada encontra-se em discussão em ação 

judicial e enquanto não for resolvida a questão o Município tem por 

obrigação honrar os compromissos assumidos perante seus 

fornecedores, até para não haver enriquecimento indevido de uma parte e 

prejuízo da outra. De outro lado, a irregularidade fiscal alegada pelo 

requerido não diz respeito ao serviço prestado e aos valores objeto desta 

ação e, portanto, não se justifica a inadimplência do requerido. Logo, 

impõe-se o acolhimento do pedido da parte autora. Os juros moratórios 

devem ser contados desde a citação, à taxa simples de 0,5% ao mês, na 

dicção da Lei Federal n. 11.960/2009. No que diz respeito à correção 

monetária, sua contagem há de ser feita desde cada vencimento, 

observada a modulação baixada pelo C. Supremo Tribunal Federal, em 

razão do que foi decidido na ADI n. 4.357/DF. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na ação de cobrança proposta por 

JUARA PUBLICIDADE LTDA – ME em desfavor de MUNICÍPIO DE JUARA, e 

condeno o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

acrescidos de correção monetária e juros de mora, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Na fase de 
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execução, deverá ser observada a incidência de juros de mora 

utilizando-se os seguintes parâmetros: (i) aplica-se a taxa de 1% (um por 

cento) ao mês até a publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, de 

24/08/2001, que acresceu o artigo 1º-F à Lei n. 9.494/1997; (ii) aplica-se a 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir de 24-08-2001, data da 

publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, inclusive após o advento da 

Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F à Lei n. 

9.494/1997. Na correção monetária utiliza-se o índice IPCA-E a partir do 

vencimento da dívida, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, 

contados da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Supervisor para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Juara – MT, 28 de abril de 2020. 

César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-79.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO PEREIRA FILHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ALINE DE FARIAS OAB - MT21308/O (ADVOGADO(A))

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001300-79.2019.8.11.0018. INTERESSADO: LUIZ FERNANDO PEREIRA 

FILHO REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que os elementos carreados aos autos 

revelam-se suficientes à formação da convicção por parte deste juízo. 

Afasto a preliminar arguida pela segunda requerida, tendo em vista que a 

parte autora comprovou nos autos que entrou em contato com a requerida 

a fim de obter uma solução para o problema apresentado no relógio e não 

foi dado ao reclamante solução para o caso, se restringindo a requerida a 

alegação de que não estava mais trabalhando com a linha do relógio do 

autor e, portanto, não tinha uma solução para o caso. No mérito, 

verifica-se que a relação travada entre as partes é consumerista, pois, a 

parte requerida é fornecedora de produtos e serviços no mercado de 

consumo, nos moldes do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. O 

autor, por sua vez, é destinatário final, de modo que se caracteriza como 

consumidor (art. 2º do CDC). Portanto, imperiosa a aplicação da legislação 

consumerista, por ser matéria cogente (art. 1º do CDC). Não obstante as 

alegações defensivas, a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe 

competia, consistente na demonstração de que após o ter o conhecimento 

do vício do produto, tenha providenciado todas as cautelas necessárias à 

satisfação do consumidor, notadamente na substituição do produto por 

outro de mesma qualidade e que atendesse os anseios do reclamante. 

Pelo contrário, conforme se verifica do conteúdo das mensagens de 

e-mails que o próprio fabricante alegou que não trabalhava mais com a 

linha do relógio adquirido pelo autor aconselhando o reclamante a procurar 

uma assistência de sua responsabilidade, ou seja, a requerida não 

assumiu a responsabilidade pelo defeito do produto. O autor demonstrou 

que procurou resolver a questão administrativamente com as requeridas, 

tendo, inclusive, acionado o Procon na tentativa de encontrar uma solução 

eficaz para o problema, porém, sem êxito. Com efeito, a responsabilidade 

é dos fornecedores de produtos e serviços postos no mercado de 

consumo suportar os riscos decorrentes de suas atividades, tanto que 

respondem independentemente de culpa pelos danos que causarem aos 

consumidores. De outro lado, com a previsão do artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal, a indenização por danos morais é palco de 

infindáveis querelas doutrinárias e jurisprudenciais, mormente com a 

proliferação de demandas acerca do tema. Tem-se buscado, é bem de 

ver, coibir a utilização do instituto como meio de enriquecimento sem 

causa, atitude louvável. Porém, é crucial que não se deixem danos 

efetivamente observados, ainda que não sejam expressivos, embora 

consideráveis, no tocante às consequências, se razoáveis e amoldados 

ao conceito doutrinário que se lhe impôs. Ressalte-se que para a 

aplicação da teoria do desvio produtivo, compreendendo-se aquele em 

que a pessoa perde parcela preciosa do seu tempo para solucionar 

demandas de consumo, é imprescindível que o consumidor faça a devida 

prova da via crucis, isto é, o tempo gasto para o problema solucionado. 

Esta é uma responsabilidade sua, ante a inteligência da regra do artigo 

373, inciso I, do CPC. Não há dúvidas de que o consumidor deva ser 

indenizado quando perde tempo para resolver algum vício ou defeito de 

produtos e serviços. É o que defende o desvio produtivo/útil ou 

indenização por dano temporal. Em suma, dois requisitos, em regra, para o 

reconhecimento dos danos morais, no caso de perda de tempo produtivo 

ou útil. O primeiro requisito: o desperdício de tempo no contato com a 

empresa. Desperdício efetivo, e não transcurso de poucos minutos, ou a 

formulação de apenas uma reclamação. O segundo requisito: a tentativa 

de resolver o vício/defeito do produto ou serviço, no seio de órgãos de 

defesa do consumidor. No caso dos autos, além de o autor ter 

comprovado a tentativa infrutíferas de solução para o problema junto as 

requeridas administrativamente, realizou ainda reclamação junto ao órgão 

de defesa dos direitos do consumidor, comprovando, assim, o desperdício 

de tempo útil para a solução do caso. Portanto, houve tempo prolongado 

para a solução do caso ao consumidor, caracterizando falha na prestação 

do serviço pelas requeridas, o que extrapolando a esfera do mero 

dissabor ou de simples mero contratempo. Considerando, assim, a 

repercussão na vida do autor, bem como a reprovabilidade da conduta da 

requerida, além do caráter compensatório do dano moral, arbitro-o em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), não implicando sucumbência recíproca a 

indenização fixada em valor inferior ao pleiteado pela parte. Além disso, as 

requeridas deverão ressarcir o autor acerca do valor do produto, 

mediante os acréscimos legais. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

LUIZ FERNANDO PEREIRA FILHO em desfavor de ELETROMAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA. e MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA., e: (i) 

condeno as requeridas solidariamente ao ressarcimento de R$ 999,00 

(novecentos e noventa e nove reais), sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, contados da citação. O autor deverá restituir o 

relógio da primeira requerida, no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

intimação desta sentença no dia e horário previamente ajustados com o 

representante da requerida e (ii) condeno as requerida ao pagamento de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais ao 

reclamante, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, contados da citação. Consequentemente, julgo o mérito na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do trânsito em 

julgado desta sentença, em não havendo pagamento voluntário, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% 

(dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas 

processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto a apreciação para posterior homologação do M.M.Juiz 

Supervisor (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Juara - MT, 20 de 

abril de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo
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BERTINETT PERRONE VASQUES DA SILVA (REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000075-24.2019.8.11.0018. REQUERENTE: SEBASTIAO QUEIROZ DA 

SILVA REQUERIDO: BERTINETT PERRONE VASQUES DA SILVA Vistos. 

I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. É o caso de julgamento antecipado nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois as provas juntadas aos 

autos são suficientes para a análise da controvérsia e não há 

necessidade de produção de provas em audiência de instrução. Afasto a 

preliminar de incompetência deste juízo para a análise e julgamento da 

causa, pois não se vislumbra causa complexa que enseje a necessidade 

de realização de perícia porque as provas até produzidas nos autos são 

suficientes para a análise da controvérsia. Da mesma forma, não se 

vislumbra inépcia da petição inicial, até porque os fundamentos utilizados 

nesse preliminar confundem-se com o mérito da causa que será analisado 

em conjunto com o mérito. Importa destacar ainda que as esferas cível e 

penal não se confundem, pois são esferas distintas e o julgamento de 

eventual processo na esfera penal não é requisito para o julgamento deste 

processo, razão pela qual indefiro a suspensão na forma pleiteada pelo 

requerido. No mérito, o autor ajuizou ação visando compensação por 

danos morais aduzindo foi ofendido pelo requerido, que fez um vídeo e 

postou nas redes sociais atribuindo ao reclamante os crimes de calúnia, 

difamação, dano e ameaça, decorrente de um suposto ato praticado pelo 

autor contra o requerido no dia 05.11.2018. Argumentou ainda que o vídeo 

foi divulgado nas redes sociais, no Brasil e chegou ao conhecimento de 

pessoas conhecidas que residem no Exterior. Com efeito, analisando 

detalhadamente os autos e documentos que o acompanham, não 

vislumbro a ocorrência de danos morais. Aliás, já foi analisado outro 

processo cujo autor era Francisco Schmitz, e como os fatos são os 

mesmos a decisão daquele processo será usada de parâmetro. Tanto o 

autor quanto Francisco Schmitz propuseram ação alegando terem sido 

ofendidos pelo vídeo divulgado na internet e nas redes sociais pelo 

requerido. Entretanto, ao que parece, o requerido fez uma crítica ao 

reclamante e afirmou que o autor foi juntamente com Francisco Schmitz à 

residência do reclamado e o ameaçou de morte, juntamente com outras 

pessoas que estavam presentes, além de terem destruído o barraco à 

margem do rio no qual morava o caseiro Donizete. Além disso, é possível 

aferir que o requerido teceu críticas a pessoa do autor e a Francisco 

Schmitz ao dizer que ‘eles’ não mandam em Juara. O vídeo foi produzido 

pelo requerido na companhia de ‘Donizete’, seu caseiro que presenciou os 

fatos. Além disso, o requerido procurou o Ministério Público para relatar o 

que aconteceu naquele dia, além de ter registrado Boletim de Ocorrência e 

contado sua versão sobre os fatos. No procedimento administrativo 

instaurado para apurar os fatos, o requerido e também o caseiro, 

confirmaram os fatos e apresentaram a mesma versão. Ao que tudo indica 

tratar-se de disputa de terras na região, cuja preocupação não são as 

ofensas à honra da pessoa, mas a visão capitalista que se tem das coisas 

que giram em torno de seus interesses. O autor não juntou nenhuma prova 

de que tenha sido absolvido na esfera administrativa e, mesmo que fosse, 

não seria requisito para eventual procedência do pedido nesta ação. De 

outro lado, ao que parece, o requerido fez críticas ao autor. Não houve 

xingamentos. Nenhum fato criminoso foi apontado ao reclamante. Não há 

calúnia, difamação ou injúria a considerar. Em relação a suposta ameaça, 

cabe ao autor provar que não o fez, em outra esfera processual. Ainda 

que o comentário do requerido não tenha sido feito de forma mais 

elegante, ele apenas criticou o modo de como aconteceu a situação com 

ele e com a família que ficaram sem dormir porque ficaram com medo das 

ameaças. Aliás, não se duvida dos acontecimentos porque o caseiro 

estava no vídeo com o requerido, e de acordo com as informações vindas 

aos autos, o caseiro estava presente na suposta abordagem que culminou 

nos danos relatados pelo requerido. Aliás, tanto autor quanto o Sr. 

Francisco Schmitz sequer negaram manterem relação de amizade. Em 

relação as proporções do vídeo, é possível que ocorreram da 

manifestação de amigos e até de conhecidos de Francisco Schmitz. 

Portanto, não houve abuso do direito de opinião e crítica, que é garantido 

constitucionalmente, por parte do requerido, notadamente porque seu 

comentário se limitou à postura do autor caseiro e sua família, além do 

caseiro que estava no local e também presenciou os fatos, não tendo 

imputado ao autor a prática de crime ou fato ofensivo à honra ou à sua 

reputação. O comentário ficou restrito a uma situação presenciada pelo 

requerido e seu caseiro. Por fim, há de se ressaltar que não são passíveis 

de indenização por danos morais os sentimentos que estão dentro da 

normalidade (aqui se incluem os sentimentos aflorados ou exacerbados) e 

que são passíveis de serem suportados dentro da convivência diária em 

sociedade, além dos aborrecimentos que ficam limitados à indignação da 

pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior. Logo, por tais 

considerações impõe-se a improcedência dos pedidos do reclamante. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada na reclamação cível proposta por SEBASTIÃO QUEIROZ DA 

SILVA em desfavor de BERTINETT PERRONI VASQUE DA SILVA, e julgo 

extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Supervisor para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Juara – MT, 28 

de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000727-41.2019.8.11.0018. REQUERENTE: SULEIDE PEREIRA DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: DEBORA DA SILVA Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação de 

título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre SULEIDE PEREIRA DE 

FIGUEIREDO e DEBORA MARIA DE JESUS, nos termos do artigo 487, inc. 

III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do 

acordo os termos redigidos na minuta de acordo anexada aos autos. 

Indefiro a suspensão da ação, tendo em vista o decurso do prazo para o 

cumprimento integral da obrigação sem qualquer manifestação da parte 

interessada a respeito. Além disso, em caso de não cumprimento do 

acordo a parte autora possui o título executivo, caso tenha interesse na 

execução. Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Supervisor para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Juara – MT, 20 de abril 

de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo
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Processo Número: 1001351-90.2019.8.11.0018
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES
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CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001351-90.2019.8.11.0018. INTERESSADO: RIVAIR DA SILVA ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório dispensado nos termos 
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do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre BANCO BRADESCO S/A. e RIVAIR DA SILVA ALVES, 

nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

fazendo parte integrante do acordo os termos redigidos na minuta 

aportada aos autos (Id. 28987106). Homologo também a renúncia ao prazo 

recursal. Com efeito, tendo em vista a informação nos autos (Id. 29539624 

e 29539627) de que a parte reclamada cumpriu integralmente o acordo, 

JULGO EXTINTO o processo na forma dos artigos 924, inc. II, e 925 do 

Código de Processo Civil, pelo cumprimento da obrigação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Supervisor para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Juara – MT, 17 de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001144-91.2019.8.11.0018. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE 

FERREIRA LIMA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE RIBEIRO DA SILVA, 

APARECIDO FERREIRA LIMA Vistos. Relatório dispensado na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O embargado apresentou 

manifestação de concordância com a desconstituição da penhora 

realizado sobre o imóvel, objeto dos embargos. Portanto, HOMOLOGO o 

reconhecimento jurídico do pedido apresentado e, por conseguinte, julgo 

procedente o pedido formulado por JOSÉ FERREIRA LIMA em desfavor de 

JOSÉ RIBEIRO DA SILVA, nos termos do artigo 487, incisos I e III, “a”, do 

Código de Processo Civil. Confirmo a decisão que antecipou os efeitos da 

tutela (Id. 21856246). Com o trânsito em julgado, certifique-se o teor desta 

sentença nos autos do processo de execução n . 

8010161-71.2015.8.11.0018. Anote-se. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Eventuais 

custas do cartório cobradas sobre o cancelamento da constrição do bem 

ficarão a cargo do embargante que deu causa à penhora. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Supervisor para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Juara – MT, 17 

de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001289-50.2019.8.11.0018. REQUERENTE: VENICIUS ROCHA 

CONSTANTINO REQUERIDO: RENER ANDRADE ASSUNCAO - DROGARIA, 

BANCO DO BRASIL S/A-AGENCIA JUARA/MT Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, uma vez que os elementos carreados aos autos 

revelam-se suficientes para o julgamento da causa sem necessidade de 

colheita de provas em audiência. Em relação ao requerido Banco do Brasil 

S.A., verifica-se que a parte autora resolveu a questão por meio de 

transação, pelo que será homologado ao final nesta sentença. De outro 

lado, a apresentação antecipada de cheque pós-datado pela requerida 

Rener Andrade Assunção é fato incontroverso nos autos. Cinge-se, 

portanto, a ocorrência de danos morais indenizáveis e eventual 

responsabilidade da ré. Nos termos da Súmula de n. 370, do C. Superior 

Tribunal de Justiça: “caracteriza-se dano moral a apresentação 

antecipada de cheque pré-datado”. Observa-se que a simples 

apresentação antecipada é suficiente para gera dano moral, sem 

necessidade de comprovação do dano, nem mesmo inscrição nos 

cadastros de restrição de crédito. Assim, de rigor a condenação por 

danos morais. Resta arbitrar o valor da indenização, com base no disposto 

do artigo 944 do Código Civil, levando em conta que a reparação deve ser 

suficiente para satisfazer o ofendido, não podendo ser fonte de 

enriquecimento. Atendo a estes fatores, arbitro a indenização devida pela 

requerida, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, destaco a 

Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça: “Na ação de indenização 

por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial 

não implica sucumbência recíproca”. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta 

por VENICIUS ROCHA CONSTANTINO em desfavor de RENER ANDRADE 

ASSUNÇÃO – DROGARIA, e condeno a requerida ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, sobre 

o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% a.m., contados 

da citação, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. HOMOLOGO por sentença o acordo formalizado entre 

VENÍCIUS ROCHA CONSTANTINO e BANCO DO BRASIL S.A., nos termos 

do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte 

integrante do acordo os termos redigidos na minuta juntada aos autos. 

Sem condenação em custas processuais e de honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação do M.M.Juiz Supervisor (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação 

no PJE. Juara - MT, 20 de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-22.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000489-22.2019.8.11.0018. 

REQUERENTE: DANIELE CRISTINA PEREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. S E N T E N Ç A Trata-se de embargos de 

declaração interposto pela parte autora alegando em síntese que houve 

erro material ao proferir-se sentença de extinção dos autos por 

contumácia da parte, eis que já havia acostado aos autos pedido de 

desistência da ação à f. 61. Pois bem. Assim dispõe o art. 1.022, I, do 
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NCPC: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: (...) III - corrigir erro material.” Nesse cenário verifico 

que a assiste razão a parte embargante, pois há de se observar que fora 

proferida sentença com base no art. 51 da Lei 9.099/95, contudo, a ação 

deveria ter sido extinta com fulcro no art. 485, VIII do CPC. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS RECEBO os embargos e os PROVEJO para sanar o erro 

apontado, tornando nula a sentença outrora proferida e proferindo desde 

já a seguinte sentença: “Vistos etc, Ausente o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Sem delongas, verifico dos autos que a parte 

autora declarou que não possui mais interesse no prosseguimento da 

presente demanda (f. 61), sendo a extinção do feito medida que se impõe. 

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites procedimentais do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C.” ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-22.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000489-22.2019.8.11.0018. 

REQUERENTE: DANIELE CRISTINA PEREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. S E N T E N Ç A Trata-se de embargos de 

declaração interposto pela parte autora alegando em síntese que houve 

erro material ao proferir-se sentença de extinção dos autos por 

contumácia da parte, eis que já havia acostado aos autos pedido de 

desistência da ação à f. 61. Pois bem. Assim dispõe o art. 1.022, I, do 

NCPC: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: (...) III - corrigir erro material.” Nesse cenário verifico 

que a assiste razão a parte embargante, pois há de se observar que fora 

proferida sentença com base no art. 51 da Lei 9.099/95, contudo, a ação 

deveria ter sido extinta com fulcro no art. 485, VIII do CPC. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS RECEBO os embargos e os PROVEJO para sanar o erro 

apontado, tornando nula a sentença outrora proferida e proferindo desde 

já a seguinte sentença: “Vistos etc, Ausente o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Sem delongas, verifico dos autos que a parte 

autora declarou que não possui mais interesse no prosseguimento da 

presente demanda (f. 61), sendo a extinção do feito medida que se impõe. 

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites procedimentais do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C.” ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001609-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CAIRES BEZERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1001609-58.2018.8.11.0011 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MARIA CAIRES 

BEZERRA Vistos. Com o olhar volvido à nova sistemática processual 

introduzida pelo CPC, em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo 

legislador quanto ao não exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a 

quo e a possibilidade excepcional de retratação, ante a interposição do 

apelo, decido nos seguintes termos: I. Interposto recurso de apelação pelo 

requerido, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC. II. Se 

apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do CPC), 

intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC. III. Caso as contrarrazões do 

recurso principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, 

§1º, do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.009, §2º, do CPC. IV. Após as 

formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 1.009, §3º, 

do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela 

Corte ad quem (art. 932 do CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 17 de abril de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003999-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRAL DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOSTES CARDOSO OAB - MT0006635S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA (REU)

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003999-64.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CENTRAL DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

REU: COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA Analisando 

detidamente a petição inicial, verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial De outro norte, designo audiência de 

conciliação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, para o 

dia 2 de junho de 2020, às 13h, horário oficial do Estado de Mato Grosso. 

Cite-se e intime-se o requerido a comparecer à audiência designada. 

Consigne-se que em não havendo conciliação, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestação fluirá a partir da data da efetiva realização da audiência. 

Desde logo, advirto que a não apresentação de defesa por parte do 

requerido implica na aplicação do disposto art. 344 do Código de Processo 

Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

MIRASSOL D'OESTE, 13 de março de 2020. MARCOS ANDRÉ DA SILVA 

Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003999-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRAL DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOSTES CARDOSO OAB - MT0006635S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA (REU)

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003999-64.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CENTRAL DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

REU: COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA Analisando 

detidamente a petição inicial, verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 
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Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial De outro norte, designo audiência de 

conciliação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, para o 

dia 2 de junho de 2020, às 13h, horário oficial do Estado de Mato Grosso. 

Cite-se e intime-se o requerido a comparecer à audiência designada. 

Consigne-se que em não havendo conciliação, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestação fluirá a partir da data da efetiva realização da audiência. 

Desde logo, advirto que a não apresentação de defesa por parte do 

requerido implica na aplicação do disposto art. 344 do Código de Processo 

Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

MIRASSOL D'OESTE, 13 de março de 2020. MARCOS ANDRÉ DA SILVA 

Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 202104 Nr: 379-37.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pé na Lua Comércio de Calçados Ltda, 

Fernanda Aline Maria Dal Pra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 107/109, considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 97.518,93 (noventa e sete mil, quinhentos e 

dezoito reais e noventa e três centavos), observando CPF/CNPJ n° 

10.728.761-0001/18 e 901.081.591-91, informado pelo exequente, sendo 

tal informação de sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos autos 

cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 12 de fevereiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 247816 Nr: 2045-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Cesar do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aruana Seguros S/A, Seguradora Lider dos 

Consórcios de Seguro DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por LUCAS CESAR DO 

NASCIMENTO em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT e OUTRO, devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, mesmo intimada acerca do levantamento dos alvarás 

expedidos, a autora quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 243.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Custas pela executada. Deixo de condenar em honorários advocatícios, 

eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 23 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60 Nr: 186-18.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooprocami Coop. Agric. dos Prod.de Cana de 

Mir.D'Oeste, Orivaldo de Souza Ochiuto, Egnomar de Freitas Tiago, Celso 

Carlos da Silva, Francisco Messias Saber de Molon, Samuel Greve, José 

Callil Marcucci, Edval da Cunha Cintra, Maria Iria Gonçalves Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3.057, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057, 

Sérgio Antonio Rosa - OAB:4.153

 Código: 60

Inicialmente, cumpre destacar que as execuções fiscais de cód. 60, cód. 

61 e cód. 63 tramitam apensadas, vez que possuem identidade de 

exequente e executados.

 Lado outro, consultando o sistema Apolo, foi possível constatar que a 

execução fiscal de cód. 62 em trâmite perante este juízo também possui 

os mesmos exequentes e os mesmos executados das ações 

mencionadas anteriormente.

 Desta forma, visando garantir a celeridade e a efetividade das execuções 

fiscais e considerando o que dispõe o art. 28 da Lei 6.830/1980, determino 

a intimação da exequente para que se manifeste quanto à possibilidade de 

reunião das execuções fiscais de cód. 60, cód. 61, 62 e cód. 63, vez que 

todas tramitam perante o mesmo juízo e em desfavor dos mesmos 

executados.

 Desde logo, determino que a execução fiscal de cód. 62 seja apensada 

aos processos de cód. 60, cód. 61 e cód. 63, visando garantir a 

manifestação ampla da exequente acerca da reunião dos feitos.

De outra banda, indefiro o pedido contido na folha 198, em razão do que já 

foi deliberado na folha 195.

Solicite-se informações ao Juízo da Primeira Vara quanto à penhora objeto 

do ofício contido na folha 196.

Defiro a carga dos autos objeto do pedido contido na folha 202.

Encaminhem-se os autos à parte exequente para promoção do 

prosseguimento do feito sob o risco de arquivamento.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.
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 Mirassol D’Oeste/MT, 28 de abril de 2020.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60 Nr: 186-18.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooprocami Coop. Agric. dos Prod.de Cana de 

Mir.D'Oeste, Orivaldo de Souza Ochiuto, Egnomar de Freitas Tiago, Celso 

Carlos da Silva, Francisco Messias Saber de Molon, Samuel Greve, José 

Callil Marcucci, Edval da Cunha Cintra, Maria Iria Gonçalves Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3.057, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057, 

Sérgio Antonio Rosa - OAB:4.153

 Código: 60

Inicialmente, cumpre destacar que as execuções fiscais de cód. 60, cód. 

61 e cód. 63 tramitam apensadas, vez que possuem identidade de 

exequente e executados.

 Lado outro, consultando o sistema Apolo, foi possível constatar que a 

execução fiscal de cód. 62 em trâmite perante este juízo também possui 

os mesmos exequentes e os mesmos executados das ações 

mencionadas anteriormente.

 Desta forma, visando garantir a celeridade e a efetividade das execuções 

fiscais e considerando o que dispõe o art. 28 da Lei 6.830/1980, determino 

a intimação da exequente para que se manifeste quanto à possibilidade de 

reunião das execuções fiscais de cód. 60, cód. 61, 62 e cód. 63, vez que 

todas tramitam perante o mesmo juízo e em desfavor dos mesmos 

executados.

 Desde logo, determino que a execução fiscal de cód. 62 seja apensada 

aos processos de cód. 60, cód. 61 e cód. 63, visando garantir a 

manifestação ampla da exequente acerca da reunião dos feitos.

De outra banda, indefiro o pedido contido na folha 362, em razão do que já 

foi deliberado na folha 354. Também em razão desta decisão, deve a parte 

exequente indicar em relação a quais executados deve ser procedida a 

penhora, desde que tenham sido regularmente citados e não pago ou 

parcelado a dívida.

Solicite-se informações ao Juízo da Primeira Vara quanto à penhora objeto 

do ofício contido na folha 355.

Defiro a carga dos autos objeto do pedido contido na folha 367.

Defiro o pedido contido na folha 357. Anote-se para o recebimento de 

intimações.

Encaminhem-se os autos à parte exequente para promoção do 

prosseguimento do feito sob o risco de arquivamento.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 28 de abril de 2020.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 61 Nr: 187-03.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooprocami Coop. Agric. dos Prod.de Cana de 

Mir.D'Oeste, Orivaldo de Souza Ochiuto, Egnomar de Freitas Tiago, Celso 

Carlos da Silva, Francisco Messias Saber de Molon, Samuel Greve, José 

Callil Marcucci, Edval da Cunha Cintra, Maria Iria Gonçalves Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057, Thaméya 

Lourenço Barbosa Silva - OAB:297.478

 Código: 61

Inicialmente, cumpre destacar que as execuções fiscais de cód. 60, cód. 

61 e cód. 63 tramitam apensadas, vez que possuem identidade de 

exequente e executados.

 Lado outro, consultando o sistema Apolo, foi possível constatar que a 

execução fiscal de cód. 62 em trâmite perante este juízo também possui 

os mesmos exequentes e os mesmos executados das ações 

mencionadas anteriormente.

 Desta forma, visando garantir a celeridade e a efetividade das execuções 

fiscais e considerando o que dispõe o art. 28 da Lei 6.830/1980, determino 

a intimação da exequente para que se manifeste quanto à possibilidade de 

reunião das execuções fiscais de cód. 60, cód. 61, 62 e cód. 63, vez que 

todas tramitam perante o mesmo juízo e em desfavor dos mesmos 

executados.

 Desde logo, determino que a execução fiscal de cód. 62 seja apensada 

aos processos de cód. 60, cód. 61 e cód. 63, visando garantir a 

manifestação ampla da exequente acerca da reunião dos feitos.

De outra banda, indefiro o pedido contido na folha 198, em razão do que já 

foi deliberado na folha 195. Também em razão desta decisão, deve a parte 

exequente indicar em relação a quais executados deve ser procedida a 

penhora, desde que tenham sido regularmente citados e não pago ou 

parcelado a dívida.

Solicite-se informações ao Juízo da Primeira Vara quanto à penhora objeto 

do ofício contido na folha 196.

Defiro a carga dos autos objeto do pedido contido na folha 202.

Encaminhem-se os autos à parte exequente para promoção do 

prosseguimento do feito sob o risco de arquivamento.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 28 de abril de 2020.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63 Nr: 189-70.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooprocami Coop. Agric. dos Prod.de Cana de 

Mir.D'Oeste, Orivaldo de Souza Ochiuto, Egnomar de Freitas Tiago, Celso 

Carlos da Silva, Francisco Messias Saber de Molon, Samuel Greve, José 

Callil Marcucci, Edval da Cunha Cintra, Maria Iria Gonçalves Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cibélia Maria Lente de 

Menezes - OAB:2.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Cleiton Tubino Silva - OAB:5239, Jeferson Luis 

Fernandes Beato - OAB:3.057, Jefferson Luis Fernandes Beato - 

OAB:3057, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Código: 63

Inicialmente, cumpre destacar que as execuções fiscais de cód. 60, cód. 

61 e cód. 63 tramitam apensadas, vez que possuem identidade de 

exequente e executados.

 Lado outro, consultando o sistema Apolo, foi possível constatar que a 

execução fiscal de cód. 62 em trâmite perante este juízo também possui 

os mesmos exequentes e os mesmos executados das ações 

mencionadas anteriormente.

 Desta forma, visando garantir a celeridade e a efetividade das execuções 

fiscais e considerando o que dispõe o art. 28 da Lei 6.830/1980, determino 

a intimação da exequente para que se manifeste quanto à possibilidade de 

reunião das execuções fiscais de cód. 60, cód. 61, 62 e cód. 63, vez que 

todas tramitam perante o mesmo juízo e em desfavor dos mesmos 

executados.

 Desde logo, determino que a execução fiscal de cód. 62 seja apensada 

aos processos de cód. 60, cód. 61 e cód. 63, visando garantir a 

manifestação ampla da exequente acerca da reunião dos feitos.

De outra banda, indefiro o pedido contido na folha 223, em razão do que já 

foi deliberado na folha 208 e 212. Também em razão desta decisão, deve 

a parte exequente indicar em relação a quais executados deve ser 

procedida a penhora, desde que tenham sido regularmente citados e não 

pago ou parcelado a dívida.

Solicite-se informações ao Juízo da Primeira Vara quanto à penhora objeto 

do ofício contido na folha 210.

Defiro a carga dos autos objeto do pedido contido na folha 227.

Encaminhem-se os autos à parte exequente para promoção do 

prosseguimento do feito sob o risco de arquivamento.
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Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 28 de abril de 2020.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 157463 Nr: 2381-48.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma da Silva Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001205-36.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINA ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a)advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 24 de Junho de 2020 às 

17h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixeide proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização damesma.Ressalvo-lhe, por fim, 

que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-88.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEILTON JOSE DE ANDRADE MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001208-88.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:LEILTON JOSE 

DE ANDRADE MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 24/06/2020 Hora: 17:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003812-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA GOMES NETO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 31623708. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 29 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-82.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-67.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-31.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 
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Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-52.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-22.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-07.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BASILIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-83.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-83.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RILTON CESAR AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-81.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 
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designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-76.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-26.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-36.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-29.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SOUZA LUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-38.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JOSE DE FRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAVA TELECOMUNICACOES MIRASSOL LTDA - ME (REU)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-44.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 
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D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-22.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA TEREZINHA DE OLIVEIRA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-37.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA TEREZINHA DE OLIVEIRA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-98.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MAIA ALVARENGA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-90.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARZOCHI TEIXEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-67.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-43.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REU)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-20.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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DJUNIOR CLEBER GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-65.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-35.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRE TOME DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-34.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-76.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA REGINA FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-24.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS JANUARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-31.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24846/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-45.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-14.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LOPES CHITARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-06.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-14.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-24.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GRACA DE ANDRADE GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-65.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALLINE ROSANA VIOTTO CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, considerando as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 305, 

de 28 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

prorrogou as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário, e fixadas anteriormente pelas 

Portarias n. 247/2020 e 249/2020, ficam todas as audiências preliminares 

designadas para o período entre 01/05 à 15/05/2020, CANCELADAS. 

Certifico, ademais, que, considerando que o prazo fixado pela supracitada 

Portaria pode ser alterado diante do cenário instável acerca da pandemia 

em nosso Estado/País, o REAGENDAMENTO de tais audiências ficam 

suspensas até novas determinações, a fim de se evitar a redesignação 

em cascata destas solenidades. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 29 de Abril de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001210-58.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CONCEICAO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001210-58.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:FATIMA 

CONCEICAO DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON DOS 

REIS SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 30/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001200-14.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PAULA JUSTINO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001200-14.2020.8.11.0011. REQUERENTE: ANDREIA PAULA JUSTINO 

CAMPOS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos 

da inicial, visto que o comprovante de endereço constante dos autos 

encontra-se com data superior a 03 (três) meses de validade, não 

havendo como este Juízo identificar que de fato a parte ainda se encontra 

residindo naquele local. Há que se pontuar que tal providência se faz 

necessária para evitar ajuizamento de ações com competência errônea, 

bem como com o olhar volvido a uma melhor prestação jurisdicional aos 

jurisdicionados, resguardando-os de ser alvo de fraudes, tendo em vista o 

cenário atual evidenciado de demandas ajuizadas sem o conhecimento 

das partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. 

NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO E DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM 

FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o benefício da gratuidade judiciária 

concedida ao autor e revogada posteriormente pelo juízo, pois não pode a 

parte ser prejudicada pela atitude despropositada e desrespeitosa de seu 

procurado. Diante do não cumprimento pela parte autora da determinação 

judicial visando comprovar o seu endereço, pelas razões expostas pelo 

magistrado; bem como para juntada de procuração atualizada e com firma 

reconhecida solicitações fáceis de serem cumpridas - impõe-se o 

indeferimento da peça e, em consequência, a extinção da ação pelo art. 

485, I, do CPC/15. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, 

assentou entendimento no sentido de que configurada a conduta 

desidiosa e omissiva no cumprimento das exigências dos artigos 319 e 

320 do CPC, deve ser indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma 

do art. 321, parágrafo único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 

(Apelação Cível Nº 70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS,... Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - 

AC: 70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 28 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003910-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 27070667, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 11/02/2020 às 13:30 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003519-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))
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Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 19 de Novembro de 

2019 às 16:00 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001968-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NORAIR GREGORIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAILTON ROSA DE ALMEIDA SANTOS (EXECUTADO)

ELLEN CRISTINA DE BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001968-08.2018.8.11.0011. INTERESSADO: NORAIR GREGORIO DA 

SILVA REQUERIDO: CLAILTON ROSA DE ALMEIDA SANTOS, ELLEN 

CRISTINA DE BARROS Vistos. Primeiramente, ante o teor da ata de id n. 

19146159, donde ressai a ausência da demandada Ellen Cristina de 

Barros mesmo devidamente citada, APLICO-LHE a revelia, nos termos do 

art. 20 da Lei de Juizados Especiais (nº. 9.099/95). Ademais, CITE-SE o 

demandado Claiton, designando nova data para tentativa de conciliação 

entre esse e a requerente. Sendo infrutífera a diligência, INTIME-SE a 

requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Por 

fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 09 de abril de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA 15/2020-CNPar

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Vagner Dupim Dias, Juiz de Diretor do 

Foro da Comarca de Juína, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que o Servidor PAULO RICARDO PASSINATO AMORIM, 

analista judiciário, matrícula 24416, Gestor Judiciário da 3ª Vara, estará 

afastado para gozo de férias a partir do dia 22 de abril de 2020 .

RESOLVE,

DESIGNAR a Servidora MAÍRA AZEVEDO SANTOS, Analista Judiciária, 

matrícula n.° 39897, como Gestora Judiciária Substituta, no período de 22 

de abril a 01 de maio de 2020.

 Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos e Divisão de 

Controle e Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juína, 22 de abril de 2020.

Vagner Dupim dias

 Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000149-23.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARACO LEMOS OAB - SP310897 (ADVOGADO(A))

EDUARDO AUGUSTO MATTAR OAB - SP183356 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA PESSOA RAMOS OAB - SP296996 (ADVOGADO(A))

RICARDO POMERANC MATSUMOTO OAB - SP174042 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA PERÍCIA 

REDESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 15 DE MAIO DE 2020, NOS 

TERMOS DO ART. 474 DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000133-06.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTHIANE RODRIGUES DE FARIAS (REU)

MARIA FURTADO FARIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

24/07/2020, ÀS 16H45MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119336 Nr: 1009-80.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

FUTURO LTDA - ME, ANDERSON RIDIER BANCK, NILSO JUNIO ALVES DE 

AMORIM, IRACEMA APARECIDA RIDIER, MARILZA MINERVINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

Proc. Da Faz. Pública Estadual - OAB:00

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

FUTURO LTDA - ME, CNPJ: 08062396000103, atualmente em local incerto e 

não sabido ANDERSON RIDIER BANCK, Cpf: 88195040144, Filiação: 

Iracema Ridier, data de nascimento: 16/02/1980, brasileiro(a), atualmente 

em local incerto e não sabido IRACEMA APARECIDA RIDIER, Cpf: 

00348786107, Rg: 08343797-9, Filiação: Odete Oliveira Martins Hansen e 

Julio Gustavo Alberto Hansen, data de nascimento: 22/02/1957, 

brasileiro(a), natural de Pres.prudete-SP, casado(a), atualmente em local 

incerto e não sabido NILSO JUNIO ALVES DE AMORIM, Cpf: 02597291162, 

Rg: 1.762.708-7, Filiação: Maria das Dores Alves e Nervalino Gonçalves 

de Amorim, data de nascimento: 01/12/1985, brasileiro(a), natural de 

Icaraíma-PR, convivente, serviços gerais, Telefone 9991-7190 e 

atualmente em local incerto e não sabido MARILZA MINERVINA, Cpf: 

01939808197, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/03/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS FUTURO LTDA - ME, ANDERSON RIDIER BANCKE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de TRIBUTÁRIA, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20146700/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/10/2013

 - Valor Total: R$ 673.408,30 - Valor Atualizado: R$ 673.408,23 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 493 de 841



Despacho/Decisão: 1ª VaraVistos etc.1. Recebo a petição inicial e 

determino (na seguinte ordem): I – Citação do Devedor, pelas sucessivas 

modalidades previstas no Art. 8º, da LEF – Lei nº 6.830/80; II – Penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio de depósito 

ou fiança; III – Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se 

ocultar; IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente do 

pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 

14 da Lei nº 6.830/80 (LEF); e V – Avaliação dos bens penhorados ou 

arrestados. 2. Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia 

sobre bens imóveis. 3. O Executado será citado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução, observado 

o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 6.830/80): I – A citação será feita pelo 

correio, com aviso de recepção, se a Fazenda não requerer por outra 

forma; II – A citação considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III – Se o aviso de 

recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por Edital; IV – 

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo. 4. Não ocorrendo o pagamento, nem a 

garantia da Execução de que trata o Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora 

poderá recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei nº 6.830/80). 5. Consigne-se 

no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF). 6. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exequendo atualizado.7. Desde já, conforme dispõe o 

artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, consigno que fica 

autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as citações, intimações e 

penhoras no período de férias forenses, e nos feriados ou dias úteis fora 

do horário estabelecido, independente de autorização judicial. 8. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.9. Às providências.Juína/MT, 04 de 

abril de 2016. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SUSANE PEREIRA 

ANTONIO CONSTANCIO, digitei.

Juína, 04 de março de 2020

Rosane Inês Noatto Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122067 Nr: 2653-58.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTB INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA - ME, DIOMAR TOLFO BRESCOVIT, ADILSON HOFFMANN, RODRIGO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY ALMEIDA ALVES - 

OAB:2606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DTB INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA - ME, CNPJ: 07296587000177, atualmente em local 

incerto e não sabido DIOMAR TOLFO BRESCOVIT, Cpf: 49557416149, Rg: 

736.609, Filiação: Terezinha Tolfo Brescovit e Hilário Brescovit, data de 

nascimento: 07/10/1970, brasileiro(a), agenciador de carga e fretes, 

Telefone 3566 1648 e atualmente em local incerto e não sabido RODRIGO 

DA SILVA, Cpf: 01097770184, Rg: 15335666, Filiação: Lucia Donbroski da 

Silva e Pedro Francisco da Silva, data de nascimento: 28/06/1985, 

brasileiro(a), natural de Juina-MT, convivente, madeireiro, Telefone 66 9 

8427-4313. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/07/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MT em face de DTB INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, DIOMAR TOLFO BRESCOVITE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

4794/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/10/2013

 - Valor Total: R$ 126.821,00 - Valor Atualizado: R$ 126.821,03 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: 1ª VaraVistos etc.1. Recebo a petição inicial e 

determino (na seguinte ordem): I – Citação do Devedor, pelas sucessivas 

modalidades previstas no Art. 8º, da LEF – Lei nº 6.830/80; II – Penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio de depósito 

ou fiança; III – Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se 

ocultar; IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente do 

pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 

14 da Lei nº 6.830/80 (LEF); e V – Avaliação dos bens penhorados ou 

arrestados. 2. Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia 

sobre bens imóveis. 3. O Executado será citado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução, observado 

o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 6.830/80): I – A citação será feita pelo 

correio, com aviso de recepção, se a Fazenda não requerer por outra 

forma; II – A citação considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III – Se o aviso de 

recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por Edital; IV – 

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo. 4. Não ocorrendo o pagamento, nem a 

garantia da Execução de que trata o Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora 

poderá recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei nº 6.830/80). 5. Consigne-se 

no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF). 6. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exequendo atualizado.7. Desde já, conforme dispõe o 

artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, consigno que fica 

autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as citações, intimações e 

penhoras no período de férias forenses, e nos feriados ou dias úteis fora 

do horário estabelecido, independente de autorização judicial. 8. Por fim, 

considerando o Decreto Lei nº 697/2016 que estabelece critérios para 

numeração predial no Município de Juína e considerando que os Correios 

não entregam mais correspondências nos números antigos, DETERMINO 

que a parte exequente proceda com a atualização do endereço da parte 

executada, caso ainda não esteja atualizada, no prazo de 10 (dez) dias. 9. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.10. Às providências.Juína/MT, 10 de 

outubro de 2016. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SUSANE PEREIRA 

ANTONIO CONSTANCIO, digitei.

Juína, 04 de março de 2020

Rosane Inês Noatto Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114837 Nr: 5988-22.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANILDA RODRIGUES SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IRANILDA RODRIGUES SILVEIRA, Cpf: 

46876715191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 15 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): Penhora de valores, via sistema BACENJUD, 

realizada às fls. 38 dos autos supramencionados.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DENER WESLLEY 

PRETELLI ROCHA, digitei.

 Juína, 05 de março de 2020

Rosane Inês Noatto Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91978 Nr: 6439-52.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMIONATTO & CIA LTDA, CÂNDIDO 

SIMIONATTO, CLARI SIMIONATTO, JORAIDO SIMIONATTO, JUVELINO 

SIMIONATTO, LUIZA COSINE DA SILVA SIMIONATTO, PATRÍCIA 

SIMIONATTO, ERICA SIMIONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZA COSINE DA SILVA SIMIONATTO, 

Cpf: 11339705249, Rg: 2018635, brasileiro(a), casado(a), do lar e 

atualmente em local incerto e não sabido ERICA SIMIONATTO, Cpf: 

03094698131, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 301.465,20 - Valor 

Atualizado: R$ 301.465,17 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo n.º 6439-52.2012.811.0025Código 919783ª 

VaraVistos etc.CITE a parte Executada para efetuar o pagamento do 

débito, no prazo de 03 (três) dias, ou oferecer bens à penhora, caso a 

parte Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 652, §2º, do 

CPC.Decorrido o prazo sem que tenha a Executada efetuado o pagamento, 

deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente a PENHORA e AVALIAÇÃO de quantos bens bastem para 

cobertura integral da dívida, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 652, §1º, CPC). No mesmo ato, deverá ser 

removido o bem penhorado, depositando-o com a parte Exeqüente (art. 

666, CPC).A Executada poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da data de juntada aos autos do mandado de 

citação. Os embargos não terão efeito suspensivo, nos termos do artigo 

739-A, CPC.No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

Exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o 

restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, consoante art. 745-A, CPC.Cumpra-se expedindo 

o necessário.Às providencias.Juína/MT, 25 de janeiro de 2013. Roger 

Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DENER WESLLEY 

PRETELLI ROCHA, digitei.

Juína, 06 de março de 2020

Rosane Inês Noatto Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88092 Nr: 2150-76.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA FICAGNA LTDA MERCADO DA 

ENBREAGEM, DARCY DE OLIVEIRA, MARINA FICAGNA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, APRESENTAR CÁLCULO ATUALIZADO DA DIVIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47249 Nr: 1659-74.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA CUMBARÚ LTDA., CELIO CASADEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROMEU DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:OAB/MT 14.619, Ebenezer Soares Belido - OAB:2774/MT, 

KEYLA DA SILVA BELIDO - OAB:OAB/MT 15.165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA A FIM DE 

RETIRAR A CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA CUMPRIMENTO DA 

PENHORA E AVALIAÇÃO E PROCEDER COM A SUA DISTRIBUIÇÃO NA 

COMARCA DE TERRA RICA/PARANÁ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 37724 Nr: 1616-11.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES DOMINGUES E CIA LTDA, ANTONIO 

APARECIDO PEREIRA, ELCEDILIO ALVES DOMINGUES, VULGO 

"FORMIGA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:16727

 Processo nº: 1616-11.2007.811.0025 Código nº: 37724

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Alves Domingues e Cia Ltda e outros

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Pugna o exequente pela expedição de ofício à Delegacia da Receita 

Federal, solicitando cópia da última Declaração de Imposto de Renda 

apresentada pelo executado, o que é viável pela modalidade de pesquisa 

eletrônica, por parte do juízo, a fim de obter o endereço cadastrado do 

mesmo para proceder com a intimação para querendo opor Embargos à 

Penhora realizada à fl. 69 em nome do sócio/devedor Elcedilio Alves 

Domingues, e que possa estar registrado no sistema de consulta de dados 

denominado INFOJUD.
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De proêmio, é de se recordar que a utilização da ferramenta virtual pelo 

Poder Judiciário foi regulada e disponibilizada a partir de regramento 

editado pelo Conselho Nacional de Justiça, e que permite o acesso às 

informações patrimoniais lançadas pelos contribuintes nas Declarações de 

Renda prestadas à Receita Federal do Brasil.

Dito isso, é evidente que se está diante de medida de grande valia, mas 

que dever ser manejada com temperamentos, uma vez que se adentra a 

intimidade de dados cuja finalidade é fiscal e não processual.

E antes que se perquira onde estaria à distinção entre a pesquisa feita via 

BACENJUD e esta outra, há que se ponderar que o deferimento da 

penhora de ativos financeiros, via sistema virtual de consulta, não 

demanda o esgotamento das tentativas de obter a localização de bens 

pela via extrajudicial por parte do credor, porque dinheiro está na ordem 

primeira de preferencia de excussão, ex vi do que preconiza o art. 835 do 

CPC.

Sendo assim, não localizados valores pecuniários à garantia da execução, 

retorna ao credor a disponibilidade e a responsabilidade pela localização 

de bens expropriava do devedor, o que foi possível através do sistema 

Renajud com a localização de um bem móvel, conforme fl. 69, mas que 

resta prejudicada ante a dificuldade de encontrar o endereço do bem e 

intimação do devedor.

Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação processual e que várias 

diligências já foram promovidas no intuito de encontrar bens de 

propriedade dos executados, sempre infrutíferas, parece-me que se 

acham satisfeitas as condições e requisitos para realização de pesquisas 

de bens, e bem como do endereço cadastrado do devedor por meio do 

sistema de consulta de dados denominado INFOJUD, razão pela qual defiro 

o pedido formulado.

Realizada a pesquisa no sistema, junte-se aos autos e dê-se vista ao 

exequente.

Sem prejuízo, advirto que segundo a dicção do entendimento 

jurisprudencial sufragado nos temas 566 a 571 do STJ, a interrupção de 

contagem dos prazos deferidos no artigo 40 § 2° da LEF e de transcurso 

de prescrição intercorrente, não depende de pronunciamento judicial, 

contando-se automaticamente a ciência de inexistência de bens ou de 

desconhecimento do paradeiro do devedor fiscal, e somente se interrompe 

com a citação válida a efetiva constrição de bens do devedor, que fica 

expressamente ressalvado para eventual declaração de extinção de ação 

em trâmite.

Às providências.

Juína/MT, 28 de abril de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000600-48.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SPACE SHIPPING SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA. - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO OAB - PR29134 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REZZIERI MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000600-48.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: SPACE SHIPPING SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS 

LTDA. - EPP REQUERIDO: REZZIERI MADEIRAS LTDA - ME VISTOS. 

Trata-se de incidente de habilitação de crédito distribuído por dependência 

ao processo falimentar nº 13-59.1991.811.0025 – cód. 101687, em tramite 

perante este Juízo. Sobre a distribuição de novos processos por 

dependência a autos físicos, o artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TPNº03 DE 

12 DE ABRIL DE 2018, que regulamenta o processo judicial eletrônico no 

âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

assim dispõe: Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas 

até a data da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio 

físico, inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações 

conexas, ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela 

data, exceto quando: I –o processo principal já estiver baixado II –se tratar 

de cumprimento de sentença, observada a estratégia de digitalização do 

acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da Justiça. § 1º Nas 

hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do juízo deverá 

certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos processos e a 

forma de tramitação. § 2ºEm caso de distribuição em desacordo como 

previsto no caput deste artigo, o magistrado poderá determinar o 

arquivamento do processo, intimando-se a parte autora para providenciar 

a correta distribuição na forma física. § 3º Excepcionalmente, poderá o 

magistrado, a seu critério, decidir pela continuação do trâmite da ação em 

meio eletrônico. §4ºOsrecursoseseusincidentes ou petições, interpostos 

nos autos que tramitam em Primeiro Grau de Jurisdição para remessa ao 

Segundo Grau de Jurisdição, deverão ser protocolados observando a 

forma do processo de origem. Na hipótese em análise os autos da falência 

nº 13-59.1991.811.0025 – cód. 101687, cuja distribuição por dependência 

se pretende, está tramitando em meio físico perante este Juízo, razão 

porque, a teor do que dispõe o artigo 13, §2º, da Resolução 03/2018 do 

TJMT, determino o arquivamento do presente processo, devendo o 

requerente adotar as providências necessárias para materializar e 

distribuir o pedido inicial na forma física. Sem custas. Arquive-se. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001549-09.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

SANDRA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO DIAS DA SILVA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001549-09.2019.8.11.0025 REQUERENTE: 

BRENDO DIAS DA SILVA, SANDRA MARIA PEREIRA DE CUJUS: BENTO 

DIAS DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de inventário, processado na forma 

de arrolamento comum, apresentado pelos herdeiros-filhos Brendo Dias da 

Silva e Yasmin Sofia Pereira Silva, esta menor impúbere devidamente 

representada por sua genitora Sandra Maria Pereira, a qual também 

integra o polo ativo na qualidade de companheira supérstite, já qualificados 

nos autos, objetivando a homologação da partilha amigável dos bens 

deixados pelo de cujos Bento Dias da Silva, falecido em 01.07.2019. As 

primeiras declarações e o plano de partilha estão inseridos na petição 

inicial, onde estão descritos os bens a serem partilhados, a saber: (i) uma 

moto honda XRE 300, 2015/2015, Placa QBZ3717, Renavam 01071259927 

e (ii) os bens que guarnecem a residência da convivente supérstite. Os 

requerentes, em comum acordo, resolveram que a Sra. Sandra Maria 

Pereira e a infante Yasmin Sofia Pereira Silva ficarão com os móveis da 

casa onde o “de cujus” residia, ao passo que o herdeiro Brendo Dias da 

Silva ficará com a moto, arcando para tanto, com as despesas do funeral 

e do inventário/arrolamento. Ao final, pugnaram pela homologação do 

plano de partilha, bem como pela adjudicação da moto, avaliada em R$ 

12.728,00, em favor de Brendo. Recebida a peça de ingresso, 

deferiram-se os benefícios da gratuidade judiciária, oportunidade em que, 

por existir interesse de absolutamente incapaz, abriu-se vista ao Ministério 

Público Estadual. Parecer ministerial favorável à homologação do plano de 

partilha. Certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal, devidamente apresentadas. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. DECIDO. O arrolamento comum, previsto nos 

artigos 664 e 665 do CPC/2015, apresenta-se como procedimento 

simplificado para inventariar bens de pequeno valor, assim entendidos os 

que não ultrapassam a monta equivalente a mil salários mínimos, deixados 

por ocasião da abertura da sucessão, ainda que haja interessado 

incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público. 

Nessa espécie de divisão dos bens da herança, independentemente de 

assinatura de termo de compromisso (CPC, art. 664, caput), deve-se 

atentar para a indicação do inventariante, a enumeração dos herdeiros e 

suas classificações, a identificação dos bens do espólio e a consequente 

atribuição de valor, juntamente com o esboço da partilha. Com efeito, 
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imprimindo ao feito o rito do arrolamento, sumário ou comum, é 

desnecessária a intervenção da Fazenda Pública, a teor do disposto nos 

artigos 664, § 4º c/c 662, ambos do CPC/2015, pois qualquer questão 

fiscal deve ser tratada na esfera administrativa. Registre-se, ainda, que a 

hipótese dos autos se amolda à condição de isenção tributária prevista na 

Lei Estadual n. 7.850/2002 (art. 6º), porque a moto não possui valor 

estimado e nem de mercado superior a 1.500 UPFs, hoje equivalente a R$ 

223.680,00. Destarte, provada a quitação dos tributos relativos aos bens 

do espólio e às suas rendas (art. 664, § 5º, CPC/2015), bem como 

havendo unanimidade quanto ao plano de partilha dos direitos hereditários 

em testilha, resultando na divisão igualitária destes entre a companheira 

meeira e os herdeiros, e ainda, havendo anuência ministerial no tocante à 

preservação dos interesses do herdeiro incapaz, mister se faz a sua 

homologação por sentença, nos termos dos artigos 664 e 665 do Novo 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, em consonância com o parecer 

ministerial, HOMOLOGO o plano de partilha apresentado com a petição 

inicial, relativa aos bens e direitos deixados pelo de cujus Bento Dias da 

Silva, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados 

erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros e, ainda, o disposto no 

art. 553 do NCPC, adjudicando em favor de Brendo Dias da Silva a moto 

descrita na exordial, devidamente identificada no documento de Id n. 

23669171, ao passo que à companheira supérstite Sandra Maria Pereira e 

à infante Yasmin Sofia Pereira Silva caberão os móveis que guarnecem a 

residência em que vivia o de cujus. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “a” do Novo Código de Processo Civil. Custas judiciais pelos 

requerentes, cuja cobrança deverá ficar sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, NCPC. Preclusa a via recursal e 

certificado o trânsito em julgado, expeça-se carta de adjudicação da moto 

Honda/XRE 300, 2015/2015, Placa QBZ3717, Renavam 01071259927, 

Chassi 9C2ND1110FR023612 em favor de Brendo Dias da Silva. 

Dispensada a intimação do Fisco, por se tratar de hipótese isenção 

tributária prevista na Lei Estadual n. 7.850/2002 (art. 6º, inciso I, alínea ‘a’). 

Cumpridas as determinações, arquive-se. Ciência ao MPE. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001736-17.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ACACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DARIO ACACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAO ACACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GENESIS ACACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

HOZANA ACACIO DE OLIVEIRA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUPERTINO JOSE ACACIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA NA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 15 DE JULHO DE 

2020 ÀS 14 HORAS, BEM COMO RECOLHA O VALOR DA DILIGÊNCIA 

NECESSÁRIA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA INTIMAÇÃO DO 

SENHOR CUPERTINO JOSÉ ACÁCIO DOS SANTOS. JUÍNA, 29 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002488-86.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO CARLOS LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNEL BENEDITO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 14 DE JULHO DE 

2020 ÀS 15 HORAS. JUÍNA, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002488-86.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO CARLOS LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNEL BENEDITO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, ACERCA 

DA REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA AGENDADA PARA O DIA 14 DE 

JULHO DE 2020 ÀS 15 HORAS. JUÍNA, 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000073-96.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI EDSON BEHNE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ TEIXEIRA LEAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA OAB - MT23687/O (ADVOGADO(A))

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA OAB - MT0021917A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES , PARA QUE 

COMPAREÇAM NA AUDIÊNCIA AGENDADA PARA O DIA14 DE JULHO DE 

2020 ÀS 17 HORAS NO FÓRUM LOCAL. JUÍNA, 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000213-38.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON RODRIGUES AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT17815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO RODRIGUES AUGUSTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA E DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO, ACERCA DO DESPACHO ID.351516103. JUÍNA, 29 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001138-34.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DUTRA DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 497 de 841



DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001138-34.2017.8.11.0025. Vistos, etc. 

Considerando o Provimento nº 20/2020-CM, de 1º de abril de 2020, 

determino ao Contador desta Comarca que realize o cálculo de liquidação 

do débito, por meio do Sistema SRP, na forma do referido provimento. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947[1], vez que não há mais 

suspensão nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, 

expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da 

execução, ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao 

montante que exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá 

ser expedido e cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme 

Provimento nº 20/2020-CM, de 1º de abril de 2020, e encaminhado via PJE 

ao ente devedor (art. 6º), o qual, intimado, terá o prazo de 02 (dois) meses 

para efetuar o pagamento. Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, levando-se em consideração a data em que o 

ente público foi cientificado da requisição, por meio do Sistema SRP. Com a 

juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de sequestro do 

valor bruto atualizado, na forma do art. 8º do Provimento nº 20/2020-CM. 

No mais, defiro o pedido de Id 29461026. Para tanto, oficie-se a Agência 

da Previdência Social de Atendimento das Demandas Judiciais - APSADJ 

de Cuiabá, através do sistema JUSCONVÊNIO, para implantação do 

benefício, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito [1] O valor dos honorários 

sucumbenciais devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir 

da data da fixação, bem como com incidência de juros de mora no mesmo 

percentual que é pago na poupança (0,5% a.m) ao mês a partir da 

intimação do devedor para efetuar o pagamento.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000593-56.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

R. T. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000593-56.2020.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se de 

ação de modificação de guarda, regulamentação de visitas c/c revisional 

de alimentos em que o autor pugna pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Em que pese a 

presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, a Lei 

nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao magistrado a 

possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita quando não forem 

cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes fortes elementos 

capazes de contrariar a alegada presunção. No caso em análise, a fim de 

comprovar a hipossuficiência alegada o autor instruiu a inicial com holerite 

referente ao mês de março do corrente ano. De início, verifica-se que no 

acordo firmado com a requerida no ano de 2018, o autor anuiu com o 

pagamento de pensão alimentícia ao filho no valor de 02 (dois) salários 

mínimos, valor considerável para a realidade de pessoas hipossuficientes. 

Além disso, observa-se, que o requerente se diz comerciante e, conforme 

documento de Id 31577094, é sócio proprietário da empresa que emitiu o 

recibo de pagamento, na qual consta o valor de R$ 1.800,00 (um mil e 

oitocentos reais), a título de pró-labore. Ora, é trivial que os pró-labores 

não refletem o real faturamento da empresa, nem o lucro que esta ou seu 

proprietário realmente auferem com a atividade desempenhada. Dito isso, 

entendo que a alegação de hipossuficiência do autor não é verossível e, 

não havendo hipossuficiência financeira minimamente demonstrada, o 

indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe. 

Dessarte, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino a intimação do 

requerente para que promova o recolhimento das custas processuais, 

sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena extinção 

do feito e cancelamento da distribuição. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Juína/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000269-03.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Juína - MT o senhor Altir Antônio Peruzzo 

(IMPETRADO)

MUNICIPIO DE JUINA (IMPETRADO)

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT11972-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000269-03.2019.8.11.0025 IMPETRANTE: W M 

SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP IMPETRADO: ILUSTRÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO DE JUÍNA - MT O SENHOR ALTIR ANTÔNIO PERUZZO, 

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA, 

MUNICIPIO DE JUINA Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança em 

que o impetrante manifestou-se pela desistência da ação. Com efeito, não 

há óbice ao acolhimento do pedido, visto que a autoridade coatora sequer 

foi citada. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único do NCPC, razão por que 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

revogo a decisão liminar de Id n. 18022295. Intime-se a parte autora e ante 

a preclusão lógica do prazo recursal, decorrente da expressa desistência 

da ação, desde já, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as 

baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000127-96.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000127-96.2019.8.11.0025 AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: VALQUIRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA Vistos, etc. 

Cuida-se de ação monitória, fundamentada em contrato de prestação de 

serviços educacionais, em que as partes em epígrafe, já qualificadas nos 

autos, transigiram, conforme termo de acordo extrajudicial de Id n. 

22242377, oportunidade em que a parte autora requer a homologação e a 

suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, ou seja, 

pelo prazo previsto de 21 (vinte e um) meses. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. Breve relato. Decido. Diretamente ao ponto, não se 
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mostra possível, nem razoável, suspender o processo por longos 21 

(vinte e um) meses, paralisando o procedimento processual e 

ocasionando exacerbado aumento do trâmite processual, tanto é que a 

legislação processual de regência dispõe que o prazo de suspensão do 

processo, em caso de convenção das partes, nunca poderá exceder 06 

(seis) meses (art. 313, inciso II e § 3º, CPC/2015). Ademais, insta 

consignar que a imediata homologação da transação e extinção do 

processo com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015, em 

nada prejudica as partes, posto que havendo descumprimento de seus 

termos, poderá a parte interessada dar início ao cumprimento de sentença 

ou se valer da medida judicial que entender mais pertinente e eficaz, eis 

que disporá de um título executivo judicial. No que se refere ao acordo 

propriamente dito, verifica-se que as partes são plenamente capazes e, 

por si ou por procuradores, detêm poderes específicos para transigir, 

tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa 

demonstração inequívoca de que se deseja compor independentemente de 

interferência estatal. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

acordo entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito. As 

custas judicias e despesas processuais ficam a cargo da parte autora, na 

forma do despacho inicial, conforme item 6 do termo de acordo. 

Honorários, nos termos do acordo. Publique-se no DJe, intimando-se as 

partes e uma vez preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Juína 

(MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000195-46.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDWAN BRAGA DE OLIVEIRA (REU)

TERESINHA BRAGA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000195-46.2019.8.11.0025 AUTOR(A): ACADEMIA 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME REU: EDWAN BRAGA DE 

OLIVEIRA, TERESINHA BRAGA DE OLIVEIRA Processo: 

1000195-46.2019.8.11.0025 Requerente: Associação Juinense de Ensino 

Superior do Vale do Juruena - AJES Requeridos: Edwan Braga de Oliveira 

e Teresinha Braga de Oliveira Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança 

fundamentada em contrato de prestação de serviços educacionais, 

objetivando o recebimento de parcelas vencidas e não pagas no período 

de 01.08.2016 a 01.01.2017, as quais somam a importância de R$ 

20.539,01 (vinte mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e um centavo), 

valor atualizado até a data da distribuição da ação. A requerida Teresinha 

Braga de Oliveira foi devidamente citada, conforme certidão de Id n. 

20930337. Por sua vez, a citação do requerido Edwan Braga de Oliveira 

restou perfectibilizada pelo comparecimento espontâneo na audiência de 

conciliação prévia, conforme termo de Id n. 22453611. Contudo, ambos 

não apresentaram contestação, conforme certidão de decurso de prazo 

de Id n. 31012780. Por fim, a parte requerente pugna pelo julgamento 

antecipado da lide. Em seguida, vieram-me conclusos. Breve relato. 

DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que o feito comporta julgamento 

imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso II, do NCPC, na medida 

em que o caso dispensa dilação probatória. Devidamente citados, os 

requeridos mantiveram-se inertes, deixando transcorrer in albis o prazo 

para apresentação da contestação, motivo pelo qual decreto sua revelia, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, 

nos termos do art. 344 do NCPC. Embora tal presunção seja relativa, não 

há, no caso dos autos, qualquer fato que possa elidi-la. Com efeito, a 

parte requerente demonstrou documentalmente seu direito com a juntada 

da documentação que instruiu a inicial, revelando a existência de relação 

jurídica entre as partes e a origem da dívida. Assim, ante a inexistência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, a 

procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar os requeridos ao pagamento 

o valor de R$ 20.539,01 (vinte mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte 

e um centavo), a ser atualizado com correção monetária pelo INPC e juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a incidirem a partir do 

vencimento da obrigação (art. 397, CC). Condeno os requeridos ao 

pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como 

honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação (art. 85, § 2º, NCPC). Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, se nada for requerido, arquive-se 

com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-94.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GARCIA GOMES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000024-94.2016.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de inexistência de relação jurídica e débito c/c danos morais com 

pedido de tutela de urgência ajuizada por Márcia Garcia Gomes Alves em 

desfavor de Nextel Telecomunicações LTDA, já qualificados nos autos. A 

parte autora relata que ao tentar realizar uma compra neste município foi 

surpreendida com a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, 

a qual alega ter sido indevida, uma vez que não teria contratado os 

serviços da empresa requerida. Com base nisso, a autora requer: i) a 

declaração de inexistência do débito; ii) a condenação da ré em 

indenização por danos morais; iii) a condenação da ré em danos materiais. 

Em sede de antecipação de tutela pediu que fosse determinada a retirada 

do nome do autor do cadastro de inadimplentes. Na decisão inicial, foram 

deferidos os pedidos de tutela de urgência e de inversão do ônus da 

prova (Id 3235627), determinando-se, ainda, a remessa dos autos ao 

CEJUSC. Tentada a conciliação, essa restou frustrada, conforme termo de 

sessão de mediação em Id 8688576. A empresa requerida contestou a 

ação, arguindo preliminarmente a carência da ação, por ausência de 

contato prévio do consumidor com os canais de atendimento da Nextel. No 

mérito, alega a excludente da responsabilidade por ausência de ilícito, 

pois, segundo ela inexiste causalidade entre o dano supostamente 

suportado pela autora e a suposta ação de ré, o ilícito teria sido causado 

por agente criminoso, terceiro totalmente estranho ao conhecimento da ré. 

A autora impugnou a contestação em Id 9415293, rebatendo os 

argumentos da requerida. Em atenção ao despacho proferido em Id 

11303229, as partes informaram que não possuem provas a produzir, 

além das já acostadas aos autos. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Antes de adentrar efetivamente no 

mérito, necessária análise da preliminar arguida pela requerida. É cediço 

que o interesse processual está ligado à necessidade e adequação do 

procedimento para satisfazer a pretensão do peticionante, ou seja, 

quando a tutela jurisdicional pretendida pode trazer-lhe alguma utilidade do 

ponto de vista prático. Portanto, não há se falar em ausência de interesse 

processual, primeiro porque a presente ação mostra-se adequada para 

satisfazer a pretensão da parte requerente, segundo porque a lei não 

exige prévio requerimento administrativo para legitimar pretensões 

indenizatórias ou declaratórias de nulidade de negócio jurídico (art. 5°, 

XXXV, da CF/88). Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE 

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA LIDE 

- GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. Segundo o 

princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da 

via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, 

sendo descabido a exigência da demonstração da pretensão resistida. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 499 de 841



(TJ-MT - AI: 10117244020198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA 

FARIAS, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 03/02/2020) Superadas as questões 

preliminares, verifica-se que foram observadas todas as formalidades 

legais exigíveis, inexistindo nulidades ou irregularidades que possam 

contaminar o processo e impedir seu julgamento. Além do mais, o 

processo está apto a julgamento, não havendo necessidade de dilação 

probatória, uma vez que as provas documentais produzidas pelas partes 

são suficientes, de modo que passo ao julgamento do mérito, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Pois bem. 

Conforme narrado alhures, a autora ajuizou a presenta ação com o 

objetivo de ser declarada a inexistência de relação jurídica com a empresa 

requerida, bem como ser essa compelida ao pagamento de indenização 

por danos morais e materiais. Deveras, restou provado que a autora teve 

seu nome inscrito no órgão restritivo de crédito, conforme documento 

juntado por ela em Id 1968916. Além disso, a própria requerida, tão logo 

intimada, procedeu ao cumprimento da determinação de Id 3235627, 

demonstrando que previamente houve a inclusão do nome da requerente 

nos cadastros restritivos de créditos. A requerida suscitou a excludente 

de responsabilidade do art. 14, §3º, II, do CDC, sob a justificativa de que 

um terceiro é quem teria contratado em nome da requerente, razão pela 

qual ela não teria cometido nenhum ato ilícito, não havendo que se falar em 

responsabilidade civil. Porém, analisando os autos verifica-se que em 

nenhum momento juntou quaisquer documentos hábeis comprovando 

sequer a contratação de serviço serviço prestado por ela, se bastando 

apenas a alegar não ter agido ilicitamente. Nesse sentido: EMENTA 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO 

– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

TERMO DE CESSÃO EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO EM CONTESTAÇÃO – CONTRATO JUNTADO EM 

CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM 

GRAU RECURSAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante 

a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não 

demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento 

em momento oportuno. Havendo alegação de inexistência de débito pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Imposição da 

regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de 

serviços comprove a contratação e o inadimplemento, sem os quais a 

inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral “in re ipsa”. Não havendo 

sequer a comprovação da cessão de crédito, por meio da juntada de 

termo público de cessão de crédito, bem como da vinculação do 

consumidor a tal contrato, ônus da parte Recorrente, de rigor o 

reconhecimento de que a inscrição é indevida e gera dano moral. 

Ademais, a prova da contratação original, sem a comprovação da cessão 

de crédito, não se presta a justificar a restrição, pois não demonstrada a 

legitimidade para encaminhar o nome do consumidor para negativação. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido. 

(N.U 1010314-67.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019) (g. n.) Subsumindo ao caso concreto é patente à inexistência 

de lastro jurídico a justificar a referida contratação dos serviços, que 

gerou débitos e consequente inclusão do nome da requerente nos órgãos 

de proteção ao crédito (Serasa). Assim, o pedido declaratório de 

inexistência de débito merece ser julgado procedente. Quanto ao pedido 

de danos morais, eles estão presentes sempre que há lesão ou danos a 

direitos da personalidade. Refere-se ao abalo dos sentimentos de uma 

pessoa, provocando-lhe dor, tristeza, desgosto, depressão, 

constrangimento, etc. No caso em apreço, verifica-se que a situação 

suportada pela requerente implica em reconhecimento de dano, tendo em 

vista que houve cobrança indevida e posterior inclusão em cadastro de 

devedores, não respaldado em contrato válido e eficaz, compelindo a 

autora em valer-se do Poder Judiciário para a resolução do problema, o 

que certamente demanda tempo e desgaste emocional. Assim, a 

ilegalidade cometida pela empresa enseja danos morais que deve ser 

reparado. O quantum indenizatório a título de danos morais deve ser 

arbitrado moderadamente pelo juiz, dentro dos ditames dos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise 

econômica dos envolvidos. Deve-se fixar a indenização em patamar que 

induza a parte requerida a corrigir sua falta e deixar de transformar o 

Judiciário nesse balcão de reclamações em que se tornou. Logo, a 

doutrina bem trilhou um norte para o aplicador do direito na mensuração do 

dano moral, aconselhando que o montante da indenização não sirva como 

meio de empobrecer o requerido, mas também não enriqueça 

desproporcionalmente o autor, transformando um dano em lucro, 

devendo-se observar a condição financeira de cada parte para 

alcançar-se um resultado justo. Tomando por parâmetro o posicionamento 

supra, considerando, ainda, a capacidade econômica das partes, que o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se condizente e adequado 

para a compensação do abalo e angústia sofridos pela requerente, e não 

tem o condão de causar o seu enriquecimento indevido, estando de 

acordo com o princípio da razoabilidade. Por outro lado, quanto ao pedido 

de danos materiais e restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, 

razão não assiste a parte autora. Explico. Da leitura dos arts. 876, do 

Código Civil e 42 do Código do Consumidor, observa-se que a condenação 

à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente somente será 

devida àquele que recebeu quantum que não lhe era devido. No caso dos 

autos, embora este Juízo tenha reconhecido a inexistência do débito, não 

consta nos autos nenhuma informação acerca de eventual pagamento 

efetuado pela requerente à requerida, não havendo que se falar em 

restituição do que não foi pago, tampouco em danos materiais, haja vista 

não ter sido demonstrado pela autora nenhum prejuízo material obtido que 

causasse diminuição patrimonial a ela. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela autora para 

confirmar a tutela de urgência e declarar a inexistência de relação jurídica 

entre autora e ré, reconhecendo como indevidos os registros das 

supostas dívidas nos cadastros de inadimplentes, e condenar a parte 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir da citação e 

correção monetária desde a data do arbitramento. Por conseguinte, 

declaro extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e, não havendo 

manifestação, arquive-se. Diligências necessárias. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131229 Nr: 3323-62.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO LEITE LUIZ, MARCIO LEANDRO LEITE 

LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH EMANUELLE BOURET 

SANT ´ANA NOGUEIRA - OAB:18198-O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal para CONDENAR os réus RENATO LEITE LUIZ e MARCIO 

LEANDRO LEITE LUIZ como incurso nas penas do art. 33, “caput”, da Lei 

11.343/2006, ABSOLVENDO-OS quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 

11.343/2006.Passo a individualização das penas aplicadas aos réus, em 

estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do CP: (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 119819 Nr: 1298-13.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARICLENES FERREIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva externada 

na denúncia e, com fundamento no artigo 386, inciso II e VI do CPP, 

ABSOLVO o acusado ARICLENES FERREIRA FERNANDES, vulgo “ARI” do 

crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 e declaro EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado quanto ao crime de ameaça, ante a ocorrência 

da prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 107, IV, do CP).Transitado 

em julgado e observadas as formalidades legais, dê-se BAIXA na culpa, 

PROCEDENDO-SE com as comunicações de praxe e ARQUIVEM-SE.P. I. 

C.CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 111538 Nr: 3353-68.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO FERREIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE e CONDENO o 

acusado EDIVALDO FERREIRA PEREIRA, vulgo “FINO”, já qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do art. 146, § 1º, do CP, bem como ex 

officio DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ante a ocorrência 

da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito previsto no 

art. 150, caput, do CP (art. 107, IV, do CP c/c art. 109, VI, do CP). (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001821-03.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZEL CRISTIANE KOIALANSKAS OAB - PR09500 (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas das partes, acerca da 

audiência de de instrução para o dia 15/06/2020, às 16h:30min, destinada 

ao ID (31340562), devendo as partes trazerem as testemunhas/provas 

que pretendam ver produzidas, sob pena de preclusão. Salientando que 

os prazos iniciaram após determinação de que os prazos voltaram ocorrer 

normalmente. Era o que cumpria certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-62.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado (a), acerca da audiência de de instrução para o dia 

29/06/2020, às 13h30min, destinada ao ID (31413314), advertindo que 

deverá apresentar contestação até a instalação da audiência, com toda 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (artigo 9º 

da Lei nº 12.153/09). Salientando que os prazos iniciaram após 

determinação de que os prazos voltaram ocorrer normalmente. Era o que 

cumpria certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-02.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado (a), acerca da audiência de conciliação, instrução e 

julgamento que designo para o dia 29/06/2020, às 14h50min, advertindo 

que deverá apresentar contestação até a instalação da audiência, com 

toda documentação de que disponha para o esclarecimento da causa 

(artigo 9º da Lei nº 12.153/09). Salientando que os prazos iniciaram após 

determinação de que os prazos voltaram ocorrer normalmente. Era o que 

cumpria certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-91.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DA CRUZ CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, através de seu 

advogado (a), acerca da audiência de conciliação, instrução e julgamento 

que designo para o dia 29/06/2020, às 16h10min, advertindo que deverá 

apresentar contestação até a instalação da audiência, com toda 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (artigo 9º 

da Lei nº 12.153/09). Salientando que os prazos iniciaram após 

determinação de que os prazos voltaram ocorrer normalmente. Era o que 

cumpria certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-40.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE SANTANA FLORES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, através de seu 

advogado (a), acerca da audiência de conciliação, instrução e julgamento 

que designo para o dia 29/06/2020, às 16h50min, caso as partes 

pretendam a intimação de suas testemunhas, o pedido deverá ser 

formulado no mínimo cinco dias antes da audiência, de acordo com o que 

preceitua o art. 34, § 1°, da Lei 9.099/95. Salientando que os prazos 

iniciaram após determinação de que os prazos voltaram ocorrer 

normalmente. Era o que cumpria certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-73.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA BATISTA DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DA SILVA CAMPOS ME - ME (REQUERIDO)

 

Tem a presente finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de seu 

advogado (a), acerca da audiência de instrução, designada para o dia 08 

de junho de 2020, às 17h:10min. no ID 31001874. Bem como do inteiro teor 

do referido despacho. Salientando que , os prazos iniciaram após 

determinação de que os prazos voltaram a correr normalmente. Era o que 

cumpria certificar.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001556-98.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT5389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Exequente, na pessoa da advogada constituída, para 

análise dos cálculos acostados aos autos (id. 31542498), bem como para 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-66.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PEREIRA FLORES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente através de seu 

advogado (a), acerca da audiência de conciliação, instrução e julgamento 

que designo para o dia 29/06/2020, às 17h30min, advertindo que deverá 

apresentar contestação até a instalação da audiência, com toda 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (artigo 9º 

da Lei nº 12.153/09). Salientando que os prazos iniciaram após 

determinação de que os prazos voltaram ocorrer normalmente. Era o que 

cumpria certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002447-22.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DOMINGAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas das partes, acerca da 

audiência de instrução e julgamento para o dia 08/06/2020, às 15h30min, 

devendo as partes serem intimadas a comparecer, acompanhadas da 

prova testemunhal ou documental que pretenderem produzir, pena de 

extinção e/ou julgamento direto da lide. Salientando que os prazos 

iniciaram após determinação de que os prazos voltaram ocorrer 

normalmente. Era o que cumpria certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-44.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELI ELISA GROFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REU)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas das partes, Ante ao teor da 

Portaria-Conjunta nº 281/2020, editada pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso, que prorrogou para até o dia 30/04/2020 o prazo 

de fechamento dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19, redesigno a audiência para o dia 08 de junho de 2020, às 

13h:30min. Salientando que os prazos iniciaram após determinação de que 

os prazos voltaram ocorrer normalmente. Era o que cumpria certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002489-71.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI BATISTA PINTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas das partes, acerca da 

audiência de instrução para o dia 15/06/2020, às 15h:30min, devendo as 

partes trazerem suas testemunhas independentemente de intimação e 

comparecerem ao ato sob as penas do art. 51 e seguintes da Lei n. 

9.099/95. Salientando que os prazos iniciaram após determinação de que 

os prazos voltaram ocorrer normalmente. Era o que cumpria certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002330-31.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem a presente finalidade de intimar ambas das partes, na pessoa de seu 

advogado (a), acerca da audiência de instrução e julgamento para o dia 

08/06/2020, às 16h30min, devendo as partes serem intimadas a 

comparecer, acompanhadas da prova testemunhal ou documental que 

pretenderem produzir, pena de extinção e/ou julgamento direto da lid. Bem 

como do inteiro teor da decisão ID 297199437. Salientando que , os prazos 

iniciaram após determinação de que os prazos voltaram a correr 

normalmente. Era o que cumpria certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-80.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SCHADLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO(A))

 

Tem a presente finalidade de intimar ambas das partes, na pessoa de seu 

advogado (a), acerca da audiência, redesignada para o dia 08 de junho de 

2020, às 14h:30min. Bem como do inteiro teor do referido despacho, ID 

31417634. Salientando que , os prazos iniciaram após determinação de 

que os prazos voltaram a correr normalmente. Era o que cumpria 

certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-09.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMEIRI MARIA SOMBRA FEITOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, através de seu 

advogado (a), acerca da audiência de conciliação, instrução e julgamento 

que designo para o dia 29/06/2020, às 15h30min., advertindo que deverá 

apresentar contestação até a instalação da audiência, com toda 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (artigo 9º 

da Lei nº 12.153/09). Salientando que os prazos iniciaram após 

determinação de que os prazos voltaram ocorrer normalmente. Era o que 

cumpria certificar.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1002118-10.2019.8.11.0025. 

INTERESSADO: R R BERNARDO - ME REQUERIDO: PROJETUS 

ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA PROJETO DE SENTENÇA V I S T O 

S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

Cuida-se de ação monitória promovida por R R Bernardo-ME em face de 

Projetus Engenharia e Construções LTDA, objetivando o recebimento do 

valor de R$ 20.058,88 (vinte mil e cinquenta e oito reais e oitenta e oito 

centavos), decorrentes de compras de peças em geral. Alega o 

Requerente que o Requerido realizou aquisições de peças em geral, para 

manutenção de veículos e/ou maquinas pesadas no decorrer dos anos de 

2014 e 2015, conforme requisições emitidas pela Requerida, no valor total 

de R$8.550,33 (oito mil quinhentos e cinquenta reais e trinta e três 

centavos), com a inserção dos juros, a conta importou em R$ 20.058,80 

(vinte mil cinta e oito reais e oitenta centavos). O Autor cobra notas 

emitidas nas datas de 14/10/2014, no valor de R$ 868,36 (oitocentos e 

sessenta e oito reais e trinta e seis centavos) e 17/10/2014, no valor de 

R$ 965,10 (novecentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), dentre 

outras notas com datas mais recentes. Logo, quando proposta a ação, a 

cobrança de aludidas notas de vendas, especificamente as duas citadas 

acima, já se encontravam prescritas, vez que a ação foi distribuída em 14 

de novembro de 2019. Pelo exposto, resta incontroverso as demais 

notas/requisições alegadas na inicial, bem como o valor inadimplido de R$ 

6.716,87 (seis mil e setecentos e dezesseis reais e oitenta e sete 

centavos), conforme comprovado nas requisições de Id. 26172914. 

Tratando-se de demanda cujas questões fáticas estão bem delineadas, 

resta evidente a inexistência de controvérsia sobre a matéria de fato e a 

desnecessidade de dilatação da instrução probatória, impondo-se ao 

julgador, como corolário lógico do princípio da duração razoável do 

processo, o dever de decidir diretamente a lide, nos termos do artigo 355, 

I, do NCPC, entregando a prestação jurisdicional de modo eficiente e 

célere. Assim sendo, a junção do material probatório, demonstrado por 

meio de documentos, notas de controle de vendas, comprovam e deixam 

clara a veracidade das alegações do requerente.APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA DE CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO - NÃO 

OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO RÉU - REVELIA - 

OCORRÊNCIA - EFEITOS - RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional para 

mover ação de execução direta do credito se inicia a partir do vencimento 

da cédula de crédito rural e vence em três anos. Expirada a força 

executiva da cédula rural pignoratícia, inicia-se o prazo quinquenal para o 

manejo da ação de cobrança, por se tratar de dívida líquida constante de 

documento particular, de acordo com art. 206, § 5º, I do CCB. A revelia 

leva à presunção relativa da veracidade dos fatos articulados na inicial, de 

modo que a ausência de resposta do réu quanto a determinado fato não 

implica, necessariamente, a procedência do pedido, podendo o magistrado 

apreciar livremente o conjunto probatório e demais circunstâncias 

existentes nos autos. As provas carreadas pelo autor são suficientes 

para embasar o seu pedido, as quais, somadas à revelia do réu, autorizam 

a sua condenação. v.v.: O prazo prescricional aplicável à cobrança de 

dívida líquida constante de instrumento público ou particular é de 05 anos, 

nos termos do art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil. (TJ-MG - AC: 

10243110015092001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 

09/10/2013, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/11/2013) Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC, condenando o requerido ao pagamento do valor de 

R$ 6.716,87 (seis mil e setecentos e dezesseis reais e oitenta e sete 

centavos), com juros de mora e correção monetária a partir da citação. 

Sem custas a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei, alertando que caso o condenado não 

efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da 

condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). P.I.C. Juína-MT, 9 de abril de 2020. Haline Turino Juíza Leiga 

VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, DEIXO DE 

HOMOLOGAR o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, uma 

vez que do simples compulsar dos documentos que acompanham a inicial 

é possível vislumbrar que limitou-se a autora a comprovar sua condição de 

microempresa individual (MEI), o que não é suficiente a atender o que 

exige o Enunciado 135[1] do FONAJE, que para a comprovação da 

legitimidade das sociedades microempresárias no polo ativo das ações 

processadas pelo rito sumaríssimo exige que se demonstre provas (i) da 

qualificação tributária atualizada da sociedade; (ii) do documento fiscal a 

que se refere o negócio jurídico objeto da demanda, devidamente tributado 

e sujeito ao mecanismo mais singelo e, por isso mesmo, via de regra, 

antecipado de arrecadação tributária a que se sujeitam as MEs. Vale dizer: 

só poderá valer-se do permissivo legal, aquela sociedade que seja 

efetivamente micro empresa ou empresa de pequeno porte, cuja 

qualificação se extraia por seu status tributário e desde que o negócio 

jurídico que pretenda discutir em sede dos Juizados tenha sido 

documentado e se sujeitado ao regime de tributação simplificado, o que 

nem de longe a demandante cuidou de comprovar. Não é possível que se 

permita à sociedades empresárias, de qualquer porte, que, desvirtuando a 

finalidade da Lei Complementar n. 123/2006, pretendam transformar os 

Juizados Especiais em um balcão gratuito de cobranças, como bem 

salienta o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, verbis: 

“O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre 

foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...)” (Franca 

Decadência, Juizados Especiais estão em flagrante declínio, 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências politicas que lhe competem 

dimensionar, decidiu por ampliar o rol de demandantes ativos perante os 

Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que para litigar na condição de 

autores perante o rito especial definido na Lei n. 9.099/95, as pessoas 

jurídicas devem comprovar sua qualificação tributária como 

microempresas e empresas de pequeno porte, demonstrando a sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes ou fornecedores, demonstrarem a emissão do documento fiscal 

correspondente ao negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, o 

que nem de soslaio da demandante comprovou atender. Sendo assim, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro 

nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 

123/06. Sem custas nem honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Com essas considerações, modifico o projeto de sentença, nos 

termos acima esposados. Publicado no PJe. Transitada em julgado, 

arquive-se. Às providências. Juína/MT, 10 de abril de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito [1] “O acesso da microempresa ou empresa de 

pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da 

comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda” (XXVII Encontro – 

Palmas/TO).FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1002118-10.2019.8.11.0025. 

INTERESSADO: R R BERNARDO - ME REQUERIDO: PROJETUS 

ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA PROJETO DE SENTENÇA V I S T O 

S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

Cuida-se de ação monitória promovida por R R Bernardo-ME em face de 

Projetus Engenharia e Construções LTDA, objetivando o recebimento do 

valor de R$ 20.058,88 (vinte mil e cinquenta e oito reais e oitenta e oito 

centavos), decorrentes de compras de peças em geral. Alega o 

Requerente que o Requerido realizou aquisições de peças em geral, para 

manutenção de veículos e/ou maquinas pesadas no decorrer dos anos de 

2014 e 2015, conforme requisições emitidas pela Requerida, no valor total 

de R$8.550,33 (oito mil quinhentos e cinquenta reais e trinta e três 

centavos), com a inserção dos juros, a conta importou em R$ 20.058,80 

(vinte mil cinta e oito reais e oitenta centavos). O Autor cobra notas 

emitidas nas datas de 14/10/2014, no valor de R$ 868,36 (oitocentos e 

sessenta e oito reais e trinta e seis centavos) e 17/10/2014, no valor de 

R$ 965,10 (novecentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), dentre 

outras notas com datas mais recentes. Logo, quando proposta a ação, a 

cobrança de aludidas notas de vendas, especificamente as duas citadas 

acima, já se encontravam prescritas, vez que a ação foi distribuída em 14 

de novembro de 2019. Pelo exposto, resta incontroverso as demais 

notas/requisições alegadas na inicial, bem como o valor inadimplido de R$ 

6.716,87 (seis mil e setecentos e dezesseis reais e oitenta e sete 

centavos), conforme comprovado nas requisições de Id. 26172914. 

Tratando-se de demanda cujas questões fáticas estão bem delineadas, 

resta evidente a inexistência de controvérsia sobre a matéria de fato e a 

desnecessidade de dilatação da instrução probatória, impondo-se ao 

julgador, como corolário lógico do princípio da duração razoável do 

processo, o dever de decidir diretamente a lide, nos termos do artigo 355, 

I, do NCPC, entregando a prestação jurisdicional de modo eficiente e 

célere. Assim sendo, a junção do material probatório, demonstrado por 

meio de documentos, notas de controle de vendas, comprovam e deixam 

clara a veracidade das alegações do requerente.APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA DE CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO - NÃO 

OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO RÉU - REVELIA - 

OCORRÊNCIA - EFEITOS - RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional para 

mover ação de execução direta do credito se inicia a partir do vencimento 

da cédula de crédito rural e vence em três anos. Expirada a força 

executiva da cédula rural pignoratícia, inicia-se o prazo quinquenal para o 

manejo da ação de cobrança, por se tratar de dívida líquida constante de 

documento particular, de acordo com art. 206, § 5º, I do CCB. A revelia 

leva à presunção relativa da veracidade dos fatos articulados na inicial, de 

modo que a ausência de resposta do réu quanto a determinado fato não 

implica, necessariamente, a procedência do pedido, podendo o magistrado 

apreciar livremente o conjunto probatório e demais circunstâncias 

existentes nos autos. As provas carreadas pelo autor são suficientes 

para embasar o seu pedido, as quais, somadas à revelia do réu, autorizam 

a sua condenação. v.v.: O prazo prescricional aplicável à cobrança de 

dívida líquida constante de instrumento público ou particular é de 05 anos, 

nos termos do art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil. (TJ-MG - AC: 

10243110015092001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 

09/10/2013, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/11/2013) Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC, condenando o requerido ao pagamento do valor de 

R$ 6.716,87 (seis mil e setecentos e dezesseis reais e oitenta e sete 

centavos), com juros de mora e correção monetária a partir da citação. 

Sem custas a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei, alertando que caso o condenado não 

efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da 

condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). P.I.C. Juína-MT, 9 de abril de 2020. Haline Turino Juíza Leiga 

VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, DEIXO DE 

HOMOLOGAR o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, uma 

vez que do simples compulsar dos documentos que acompanham a inicial 

é possível vislumbrar que limitou-se a autora a comprovar sua condição de 

microempresa individual (MEI), o que não é suficiente a atender o que 

exige o Enunciado 135[1] do FONAJE, que para a comprovação da 

legitimidade das sociedades microempresárias no polo ativo das ações 

processadas pelo rito sumaríssimo exige que se demonstre provas (i) da 

qualificação tributária atualizada da sociedade; (ii) do documento fiscal a 

que se refere o negócio jurídico objeto da demanda, devidamente tributado 

e sujeito ao mecanismo mais singelo e, por isso mesmo, via de regra, 

antecipado de arrecadação tributária a que se sujeitam as MEs. Vale dizer: 

só poderá valer-se do permissivo legal, aquela sociedade que seja 

efetivamente micro empresa ou empresa de pequeno porte, cuja 

qualificação se extraia por seu status tributário e desde que o negócio 

jurídico que pretenda discutir em sede dos Juizados tenha sido 

documentado e se sujeitado ao regime de tributação simplificado, o que 

nem de longe a demandante cuidou de comprovar. Não é possível que se 

permita à sociedades empresárias, de qualquer porte, que, desvirtuando a 

finalidade da Lei Complementar n. 123/2006, pretendam transformar os 

Juizados Especiais em um balcão gratuito de cobranças, como bem 

salienta o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, verbis: 

“O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre 

foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...)” (Franca 

Decadência, Juizados Especiais estão em flagrante declínio, 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências politicas que lhe competem 

dimensionar, decidiu por ampliar o rol de demandantes ativos perante os 

Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que para litigar na condição de 

autores perante o rito especial definido na Lei n. 9.099/95, as pessoas 

jurídicas devem comprovar sua qualificação tributária como 

microempresas e empresas de pequeno porte, demonstrando a sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes ou fornecedores, demonstrarem a emissão do documento fiscal 

correspondente ao negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, o 

que nem de soslaio da demandante comprovou atender. Sendo assim, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro 

nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 

123/06. Sem custas nem honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Com essas considerações, modifico o projeto de sentença, nos 

termos acima esposados. Publicado no PJe. Transitada em julgado, 

arquive-se. Às providências. Juína/MT, 10 de abril de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito [1] “O acesso da microempresa ou empresa de 

pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da 

comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda” (XXVII Encontro – 

Palmas/TO).FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001209-02.2018.8.11.0025 

Exequente: Banco Bradesco Cartões S/A Executada: Lucas da Costa 

Barcellos de Souza VISTOS, Compulsando os autos, constata-se que 

mesmo instado a se manifestar sobre a inércia do executado em efetuar o 

pagamento voluntário do débito, manteve-se silente o exequente, 

revelando desinteresse/desídia com andamento processual. Nesse 

diapasão, é de se recordar que a satisfação do crédito exequendo é 

matéria de interesse disponível e privado do credor, não podendo o 

Judiciário substituir a parte no interesse de sua pretensão. Ademais, é 

certo que ocorrendo a inércia do credor na fase executiva, o caminho a 

ser adotado é o arquivamento do feito. Nessa esteira, é a jurisprudência: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - 

IMPOSSIBILIDADE. A fase de cumprimento de sentença não traduz novo 

processo que possa ser extinto sem resolução do mérito, devendo, em 

caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório, até 

que seja promovido o regular andamento ou transcorrido prazo suficiente 

para que seja declarada a prescrição intercorrente. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0295.02.001820-2/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço 

dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2016, publicação 

da súmula em 07/10/2016). Isto posto, determino o arquivamento dos autos 

até que haja provocação da parte interessa ou decurso do prazo 

prescricional, devendo, ser anotada a data do último ato do credor no 

sentido de promover o andamento do feito, o qual servirá para contagem 

do prazo prescricional do crédito, como salienta a doutrina: O credor, por 

desídia, não dá sequência ao processo, voltando, então, a fluir o prazo 

prescricional, como sanção à inércia processual, a partir do último ato do 

processo que o interrompeu, por culpa do autor. Se o processo se 

imobilizou por deficiência do serviço forense, por manobra maliciosa do 

réu, ou devedor, ou por qualquer motivo alheio ao autor, não haverá 

prescrição intercorrente. Se ocorrer imobilização processual por ato 

culposo do credor, o devedor poderá requerer, nos próprios autos, o 

decreto da prescrição intercorrente.” (Maria Helena Diniz, Dicionário 

Jurídico, vol. 3, Saraiva, 2ª ed., 2005, p. 810) Intime-se. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001209-02.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA COSTA BARCELLOS DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001209-02.2018.8.11.0025 

Exequente: Banco Bradesco Cartões S/A Executada: Lucas da Costa 

Barcellos de Souza VISTOS, Compulsando os autos, constata-se que 

mesmo instado a se manifestar sobre a inércia do executado em efetuar o 

pagamento voluntário do débito, manteve-se silente o exequente, 

revelando desinteresse/desídia com andamento processual. Nesse 

diapasão, é de se recordar que a satisfação do crédito exequendo é 

matéria de interesse disponível e privado do credor, não podendo o 

Judiciário substituir a parte no interesse de sua pretensão. Ademais, é 

certo que ocorrendo a inércia do credor na fase executiva, o caminho a 

ser adotado é o arquivamento do feito. Nessa esteira, é a jurisprudência: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - 

IMPOSSIBILIDADE. A fase de cumprimento de sentença não traduz novo 

processo que possa ser extinto sem resolução do mérito, devendo, em 

caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório, até 

que seja promovido o regular andamento ou transcorrido prazo suficiente 

para que seja declarada a prescrição intercorrente. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0295.02.001820-2/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço 

dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2016, publicação 

da súmula em 07/10/2016). Isto posto, determino o arquivamento dos autos 

até que haja provocação da parte interessa ou decurso do prazo 

prescricional, devendo, ser anotada a data do último ato do credor no 

sentido de promover o andamento do feito, o qual servirá para contagem 

do prazo prescricional do crédito, como salienta a doutrina: O credor, por 

desídia, não dá sequência ao processo, voltando, então, a fluir o prazo 

prescricional, como sanção à inércia processual, a partir do último ato do 

processo que o interrompeu, por culpa do autor. Se o processo se 

imobilizou por deficiência do serviço forense, por manobra maliciosa do 

réu, ou devedor, ou por qualquer motivo alheio ao autor, não haverá 

prescrição intercorrente. Se ocorrer imobilização processual por ato 

culposo do credor, o devedor poderá requerer, nos próprios autos, o 

decreto da prescrição intercorrente.” (Maria Helena Diniz, Dicionário 

Jurídico, vol. 3, Saraiva, 2ª ed., 2005, p. 810) Intime-se. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001209-02.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA COSTA BARCELLOS DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001209-02.2018.8.11.0025 

Exequente: Banco Bradesco Cartões S/A Executada: Lucas da Costa 

Barcellos de Souza VISTOS, Compulsando os autos, constata-se que 

mesmo instado a se manifestar sobre a inércia do executado em efetuar o 

pagamento voluntário do débito, manteve-se silente o exequente, 

revelando desinteresse/desídia com andamento processual. Nesse 

diapasão, é de se recordar que a satisfação do crédito exequendo é 

matéria de interesse disponível e privado do credor, não podendo o 

Judiciário substituir a parte no interesse de sua pretensão. Ademais, é 

certo que ocorrendo a inércia do credor na fase executiva, o caminho a 

ser adotado é o arquivamento do feito. Nessa esteira, é a jurisprudência: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - 

IMPOSSIBILIDADE. A fase de cumprimento de sentença não traduz novo 

processo que possa ser extinto sem resolução do mérito, devendo, em 

caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório, até 

que seja promovido o regular andamento ou transcorrido prazo suficiente 

para que seja declarada a prescrição intercorrente. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0295.02.001820-2/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço 

dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2016, publicação 

da súmula em 07/10/2016). Isto posto, determino o arquivamento dos autos 

até que haja provocação da parte interessa ou decurso do prazo 

prescricional, devendo, ser anotada a data do último ato do credor no 

sentido de promover o andamento do feito, o qual servirá para contagem 

do prazo prescricional do crédito, como salienta a doutrina: O credor, por 

desídia, não dá sequência ao processo, voltando, então, a fluir o prazo 

prescricional, como sanção à inércia processual, a partir do último ato do 

processo que o interrompeu, por culpa do autor. Se o processo se 

imobilizou por deficiência do serviço forense, por manobra maliciosa do 

réu, ou devedor, ou por qualquer motivo alheio ao autor, não haverá 

prescrição intercorrente. Se ocorrer imobilização processual por ato 

culposo do credor, o devedor poderá requerer, nos próprios autos, o 

decreto da prescrição intercorrente.” (Maria Helena Diniz, Dicionário 

Jurídico, vol. 3, Saraiva, 2ª ed., 2005, p. 810) Intime-se. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000173-51.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação do exequente para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários exequendas, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-84.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1000132-84.2020.8.11.0025 

Requerente: Geraldo Magela de Souza Requerido: Portocred S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento e outro V I S T O S, Manifesta-se o autor 

postulando a reconsideração da decisão que reconheceu a incompetência 

territorial deste juízo e determinou a remessa do feito à Comarca de 

Cotriguaçu/MT, ao argumento que o endereço indicado na inicial está 

desatualizado, isso porque aquela seria a localidade onde desempenhava 

suas atividades laborais, assinalando, que desde meados de 2019 passou 

a residir com animus definitivo no município de Juína/MT. Não obstante as 

afirmações do requerente, é fato curioso e um tanto estranho que todos 

os documentos atrelados à inicial divergem das suas alegações, digo isso 

porque, tanto os prontuários de atendimento médico na rede pública de 

saúde, comprovante de inscrição estadual e os comprovantes de 

contribuição sindical indicam que seu domicílio seria no município de 

Juruena, além disso, o próprio autor, ao tempo da contratação do 

Escritório de Advocacia que lhe patrocina, informou que residia no Sítio 

Boa Vista, Linha Vale do Canamã, em Juruena, conforme atestam a 

declaração de pobreza e a procuração firmadas em 03/12/2019 (ID’s. 

28741675 e 28741674). Se não bastasse, a própria narrativa dos fatos dá 

conta que: ‘é morador da cidade de Juruena/MT, sempre viveu em área 

rural, obtendo sustento familiar da lavoura. (...) vem sofrendo 

constrangimentos desde então, pois ao negociar perante as empresas da 

cidade de Juruena/MT, seu nome foi consultado nos órgãos de proteção 

ao crédito(...)’. Pergunta-se: como pode alguém indicar e juntar 

documentos de seu ANTIGO endereço quando afirma que há pelo menos 

seis meses teria fixado residência em outro município? Diante desse 

panorama, não me convenço das alegações do autor e não havendo 

modificação da situação fática que motivou o declínio de competência, 

indefiro o pedido de reconsideração da decisão declinatória e, 

consequentemente, o pleito de aditamento da inicial formulado pelo 

requerente. Cumpra-se, com urgência a decisão de ID. 28779855. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-84.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1000132-84.2020.8.11.0025 

Requerente: Geraldo Magela de Souza Requerido: Portocred S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento e outro V I S T O S, Manifesta-se o autor 

postulando a reconsideração da decisão que reconheceu a incompetência 

territorial deste juízo e determinou a remessa do feito à Comarca de 

Cotriguaçu/MT, ao argumento que o endereço indicado na inicial está 

desatualizado, isso porque aquela seria a localidade onde desempenhava 

suas atividades laborais, assinalando, que desde meados de 2019 passou 

a residir com animus definitivo no município de Juína/MT. Não obstante as 

afirmações do requerente, é fato curioso e um tanto estranho que todos 

os documentos atrelados à inicial divergem das suas alegações, digo isso 

porque, tanto os prontuários de atendimento médico na rede pública de 

saúde, comprovante de inscrição estadual e os comprovantes de 

contribuição sindical indicam que seu domicílio seria no município de 

Juruena, além disso, o próprio autor, ao tempo da contratação do 

Escritório de Advocacia que lhe patrocina, informou que residia no Sítio 

Boa Vista, Linha Vale do Canamã, em Juruena, conforme atestam a 

declaração de pobreza e a procuração firmadas em 03/12/2019 (ID’s. 

28741675 e 28741674). Se não bastasse, a própria narrativa dos fatos dá 

conta que: ‘é morador da cidade de Juruena/MT, sempre viveu em área 

rural, obtendo sustento familiar da lavoura. (...) vem sofrendo 

constrangimentos desde então, pois ao negociar perante as empresas da 

cidade de Juruena/MT, seu nome foi consultado nos órgãos de proteção 

ao crédito(...)’. Pergunta-se: como pode alguém indicar e juntar 

documentos de seu ANTIGO endereço quando afirma que há pelo menos 

seis meses teria fixado residência em outro município? Diante desse 

panorama, não me convenço das alegações do autor e não havendo 

modificação da situação fática que motivou o declínio de competência, 

indefiro o pedido de reconsideração da decisão declinatória e, 

consequentemente, o pleito de aditamento da inicial formulado pelo 

requerente. Cumpra-se, com urgência a decisão de ID. 28779855. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-41.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do credor/ofendido, na pessoa dos advogados constituídos, 

para se manifestar quanto a satisfação do débito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de sua inércia ser interpretada como concordância e, 

consequentemente, ser promovida a extinção do presente processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010276-37.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR ANTONIO NEGRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT5389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES ALVES NETO (EXECUTADO)

MARIA ESTEFANEA SARAIVA NETO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MARIA ESTEFANEA SARAIVA NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANA BEIRA DE CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação da parte Exequente, na pessoa da advogada constituída, para, 

ciência da decisão (id. 31260822), do resultado da pesquisa realizada no 

sistema INFOJUD (id. 31516896 e seguintes), bem como para que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001826-93.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)
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Intimação da parte Exequente, na pessoa da advogada constituída, para, 

ciência da decisão (id. 31235435), do resultado da pesquisa realizada no 

sistema INFOJUD (id. 31516382 e seguintes), bem como para que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-77.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO SOCIEDADE RONDONIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

ROGERIO LIMA SANCHES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANESSA BACK THOME OAB - RO6360 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Exequente, na pessoa dos advogados constituídos, 

para, ciência da decisão (id. 30747469), do resultado da pesquisa 

realizada no sistema INFOJUD (id. 31513820 e seguintes), bem como para 

dar impulsionamento a presente execução, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção nos termos do §4º, do art. 53 da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000221-78.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para que indique os dados bancários para 

levantamento dos valores depositados nos autos, no prazo de 10 dias, 

bem como do inteiro teor da sentença proferida (id. 30240624).

Ofício Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001132-90.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Juizado 

Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Juína-MT 

OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 25/2020/JUIZADO (de acordo com o art. 5º, da 

Resolução n° 115/2010, do CNJ) Juína-MT, 28 de abril de 2020. Senhor(a) 

Procurador(a): Nos termos do Art. 535, § 3º, inciso II do NCPC, em virtude 

de sentença/acórdão transitada em julgado, proferida nos autos de nº 

1001132-90.2018.8.11.0025, que tem como parte Autor(a) PATRICIA 

SIMIONATTO e parte Requerida ESTADO DE MATO GROSSO, REQUISITO 

O PAGAMENTO dos valores a seguir descritos, em favor do(a) Exequente 

PATRICIA SIMIONATTO, portador(a) do CPF nº 013.804.891-64, que 

deverá ser efetuado por meio do recolhimento das guias pertinentes, 

sendo o valor bruto transferido via depósito judicial, com o uso de guia de 

depósito na conta judicial vinculada ao processo, emitida no endereço 

e l e t r ô n i c o : 

http:/ /s iscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissaoPubl icaForm.do, 

conforme determina o §1º do art. 7º do Provimento Nº 20/2020-CM. 

Consigno que o pagamento deverá ocorrer no prazo de 60 (sessenta) 

dias, contados do recebimento desta Requisição, sob pena de sequestro, 

devendo os respectivos comprovantes ser juntados aos autos tão logo 

ocorra a quitação. CREDOR VALOR BRUTO ATUALIZADO PREVIDÊNCIA 

RRA IRRF VALOR LÍQUIDO PATRICIA SIMIONATTO R$ 9.667,81 R$ 0,00 0 

18,51% R$ 1.789,28 R$ 7.878,53 FABIO PETENGILL Juiz de Direito À 

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA ESTADUAL Av. República do 

Líbano, nº 2.258, Bairro: Jardim Monte Líbano, CEP: 78.048-196, 

Cuiabá-MT. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

35661563

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001086-67.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILVETE BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do causídico que representa a autora para que indique, no prazo 

de 10 dias, os dados bancários para levantamento dos valores 

depositados nos autos, bem como do inteiro teor da sentença proferida 

(id. 31538912).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001086-67.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILVETE BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001086-67.2019.8.11.0025. 

EXEQUENTE: GILVETE BARBOSA DOS SANTOS EXECUTADO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Conforme 

se dessume dos autos, decorreu o prazo para a parte credora, se 

manifestar sobre o depósito da condenação promovido pelo devedor no 

ID. 30262754, sendo que, quedou-se inerte. Nesses termos, considerando 

que o credor foi regularmente cientificado que a sua inércia seria 

interpretada como concordância com o valor depositado e ensejaria o 

reconhecimento da satisfação da obrigação, a extinção do presente feito 

é medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o processo com julgamento do mérito, o que 

faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Intime-se o causídico que representa a autora para que indique os 

dados bancários para levantamento dos valores depositados nos autos e 

na falta deste, intime pessoalmente a requerente. Indicada a conta 

bancária, expeça-se o alvará. Cerificado o trânsito em julgado desta 

decisão, arquive-se com as baixas e anotações de praxe. Sem custas 

nem honorários. P. I. C. Às providências. Juína-MT, 27 de abril de 2020. 

Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da 

Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 27 de abril de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000768-21.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA FRANCISCA PRATES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da executada, na pessoa do advogado constituído, para, caso 

queira, se manifestar no prazo legal (art. 52, IX, Lei n. 9.099/95) sobre a 

constrição de ativos financeiros de ID. 29005320.
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000162-90.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1000162-90.2018.8.11.0025. 

EXEQUENTE: MARLI GASPARI CAMARA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA VISTOS, Trata-se de execução de 

honorários proposta pela parte exequente em desfavor do Estado de Mato 

Grosso e que após seu regular processamento, encontrou seu 

desiderato, ante a comprovada liquidação do débito exequendo 

representado na Requisição de Pequeno Valor devidamente adimplida pelo 

executado, bem como extrato do FIPLAN de Id. 30824723. Sendo assim, 

ante a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTA, por 

sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015. Atendidas as formalidades legais, proceda 

a Serventia à expedição do competente alvará em favor do exequente, na 

conta indicada na petição de Id. 30824723. Oportunamente, certifique-se o 

trânsito em julgado desta decisão, realizando a escrivania as anotações e 

baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante dispõe o provimento 

20/2007 da CGJ. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Juína-MT, 27 de abril de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína-MT, 27 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000686-24.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1000686-24.2017.8.11.0025. 

EXEQUENTE: ANDREIA OLIVEIRA LIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA VISTOS, Trata-se de execução de 

honorários proposta pela parte exequente em desfavor do Estado de Mato 

Grosso e que após seu regular processamento, encontrou seu 

desiderato, ante a comprovada liquidação do débito exequendo 

representado na Requisição de Pequeno Valor devidamente adimplida pelo 

executado, bem como extrato do FIPLAN de Id. 30943043. Sendo assim, 

ante a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTA, por 

sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015. Atendidas as formalidades legais, proceda 

a Serventia à expedição do competente alvará em favor do exequente, na 

conta indicada na petição de Id. 31421610. Oportunamente, certifique-se o 

trânsito em julgado desta decisão, realizando a escrivania as anotações e 

baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante dispõe o provimento 

20/2007 da CGJ. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Juína-MT, 27 de abril de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína-MT, 27 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000684-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1000684-54.2017.8.11.0025. 

EXEQUENTE: ANDREIA OLIVEIRA LIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA VISTOS, Trata-se de execução de 

honorários proposta pela parte exequente em desfavor do Estado de Mato 

Grosso e que após seu regular processamento, encontrou seu 

desiderato, ante a comprovada liquidação do débito exequendo 

representado na Requisição de Pequeno Valor devidamente adimplida pelo 

executado, bem como extrato do FIPLAN de Id. 30941814. Sendo assim, 

ante a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTA, por 

sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015. Atendidas as formalidades legais, proceda 

a Serventia à expedição do competente alvará em favor do exequente, na 

conta indicada na petição de Id. 31421611. Oportunamente, certifique-se o 

trânsito em julgado desta decisão, realizando a escrivania as anotações e 

baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante dispõe o provimento 

20/2007 da CGJ. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Juína-MT, 27 de abril de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína-MT, 27 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000884-27.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1000884-27.2018.8.11.0025. 

EXEQUENTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA EXECUTADO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme se dessume da 

análise dos documentos carreados aos autos, à parte devedora quitou 

débito exequendo e o credor postulou pelo levantamento dos valores 

depositados em Juízo. Por tais razões, em face do adimplemento do 

executado, a extinção do feito é medida impositiva. Ante o exposto e por 

tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Considerando que o 

deposito da condenação foi realizado de forma voluntária pelo devedor Id. 

31204835, expeça-se alvará em favor do credor nos moldes requeridos 

na petição de Id. 41254681, conforme poderes para receber e dar 

quitação conferidos pelo credor ao seu advogado na procuração de Id. 

13890427, independentemente do trânsito em julgado da presente decisão. 

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. P.I.C. 

Juína-MT, 27 de abril de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína-MT, 27 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010222-42.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 8010222-42.2014.8.11.0025. 

EXEQUENTE: ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO EXECUTADO: 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA VISTOS, Trata-se de execução de honorários proposta pela 

parte exequente em desfavor do Estado de Mato Grosso e que após seu 

regular processamento, encontrou seu desiderato, ante a comprovada 

liquidação do débito exequendo representado na Requisição de Pequeno 

Valor devidamente adimplida pelo executado, bem como extrato do FIPLAN 

de Id. 30818766. Sendo assim, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. 

Atendidas as formalidades legais, proceda a Serventia à expedição do 

competente alvará em favor do exequente, na conta indicada na petição 

de Id. 30818766. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado desta 

decisão, realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 da CGJ. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Juína-MT, 27 de abril 

de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína-MT, 27 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-68.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001461-68.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: JOAO JOSE DE JESUS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PROPOSTA DE 

SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte requente propôs ação 

de indenização por danos morais e matérias contra a requerida a fim de 

cobrar faturas de energia que levaram a negativação de seu nome. Calha 

registrar que em 10 de novembro de 2011, o requerente vendeu para o Sr. 

HELIO LINS DE ALBURQUERQUE, o terreno objeto das contas de energia 

em aberto, no entanto o comprador do imóvel não fez a transferência da 

Unidade Consumidora de energia para seu nome, e as seguintes faturas 

de energia continuaram sendo geradas no nome do requerente. Sobre o 

tema, cumpre ressaltar a lição de Liebman: Legitimação para agir 

(legitimatio ad causam) é a titularidade (ativa ou passiva) da ação. O 

problema da legitimação consiste em individualizar a pessoa a que 

pertence o interesse de agir (e, pois, a ação) e a pessoa com referência à 

qual ele existe; em outras palavras, é um problema que decorre da 

distinção entre a existência objetiva do interesse de agir e a sua 

pertinência subjetiva....entre esses dois quesitos, ou seja, a existência do 

interesse de agir e sua pertinência subjetiva, o segundo é que deve ter 

precedência, porque só em presença dos dois interessados diretos é que 

o juiz pode examinar se o interesse exposto pelo autor efetivamente existe 

e se ele apresenta os requisitos necessários[1]. Na hipótese dos autos, 

reconheço a ilegitimidade passiva da parte requerida ENERGISA MATO 

GROSSO DO SUL – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, tendo em vista, não ser 

a parte legítima para compor a lide de cobrança pelo débito das referidas 

faturas de conta de energia que levaram a negativação do requerente, 

bem como, o reconhecimento do requerente quanto ao equívoco ao 

solicitar a demanda contra o polo passivo. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. Juína/MT, 27 de abril de 

2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína/MT, 27 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] Manual 

de Direito Processual Civil, trad. De Cândido Dinamarco, p. 157.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-68.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001461-68.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: JOAO JOSE DE JESUS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PROPOSTA DE 

SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte requente propôs ação 

de indenização por danos morais e matérias contra a requerida a fim de 

cobrar faturas de energia que levaram a negativação de seu nome. Calha 

registrar que em 10 de novembro de 2011, o requerente vendeu para o Sr. 

HELIO LINS DE ALBURQUERQUE, o terreno objeto das contas de energia 

em aberto, no entanto o comprador do imóvel não fez a transferência da 

Unidade Consumidora de energia para seu nome, e as seguintes faturas 

de energia continuaram sendo geradas no nome do requerente. Sobre o 

tema, cumpre ressaltar a lição de Liebman: Legitimação para agir 

(legitimatio ad causam) é a titularidade (ativa ou passiva) da ação. O 

problema da legitimação consiste em individualizar a pessoa a que 

pertence o interesse de agir (e, pois, a ação) e a pessoa com referência à 

qual ele existe; em outras palavras, é um problema que decorre da 

distinção entre a existência objetiva do interesse de agir e a sua 

pertinência subjetiva....entre esses dois quesitos, ou seja, a existência do 

interesse de agir e sua pertinência subjetiva, o segundo é que deve ter 

precedência, porque só em presença dos dois interessados diretos é que 

o juiz pode examinar se o interesse exposto pelo autor efetivamente existe 

e se ele apresenta os requisitos necessários[1]. Na hipótese dos autos, 

reconheço a ilegitimidade passiva da parte requerida ENERGISA MATO 

GROSSO DO SUL – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, tendo em vista, não ser 

a parte legítima para compor a lide de cobrança pelo débito das referidas 

faturas de conta de energia que levaram a negativação do requerente, 

bem como, o reconhecimento do requerente quanto ao equívoco ao 

solicitar a demanda contra o polo passivo. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. Juína/MT, 27 de abril de 

2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína/MT, 27 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] Manual 

de Direito Processual Civil, trad. De Cândido Dinamarco, p. 157.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000570-18.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000570-18.2017.8.11.0025 

Exequente: Enádia Garcia dos Santos Ribeiro Executado: Estado de Mato 

Grosso VISTOS. Cuida-se de execução por quantia certa aparelhada em 

certidões de crédito emitidas pelo juízo da Comarca de Juína em nome do 

exequente, pelo exercício do múnus processual da defensoria dativa dos 

hipossuficientes, ante a ausência de núcleo da DPE/MT na região. 

Conforme se infere dos autos, a requisição de pequeno valor expedida foi 

devidamente adimplida pelo executado. Ante a satisfação da obrigação 

pelo devedor, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. 

Atendidas as formalidades legais, proceda a Secretaria a expedição do 

alvará de levantamento, nos moldes requerido no ID. 30817430. Certificado 

o trânsito em julgado desta decisão, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Isento de custas na forma da Lei. P. I. C. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002654-21.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EGNO DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1002654-21.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: EGNO DE SOUZA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de declaração de 

inexistência de débito c/c cumulada com indenização por danos morais. 

Consta da inicial que quando tentou efetuar compras no comércio local a 

parte autora foi surpreendida com a existência de uma negativação 

registrada em seu nome no valor de R$147,04, incluída pela requerida 

junto ao serviço de proteção ao crédito em 18/09/2015, causando-lhe 

assim, danos morais, porque a referida inscrição seria indevida, por não 

terem as partes qualquer relação comercial. A ré por sua vez alega que a 

negativação foi realizada dentro da normalidade, bem como, agiu no 

exercício regular de direito na negativação, ao se deparar com a 

inadimplência do consumidor, pois alega que as partes firmaram contrato 

de prestação de serviços, por meio do qual a parte autora habilitou a linha 

telefônica de nº (66) 9962-7238 e o pacote de serviços SmartVivo 

Controle 250MB, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o 

cadastro no sistema interno da ré. Declara ainda que a relação entre as 

partes transcorreu normalmente, tendo a Parte Autora efetuado o 

pagamento das faturas no período de fevereiro de 2014 a abril de 2015, 

conforme se comprova por meio da tela sistêmica, contudo, sem qualquer 

justificativa, a Parte Autora deixou de efetuar o pagamento das faturas 

referentes aos meses de maio, junho e agosto de 2015, fato gerador do 

incontestável débito no valor de R$ 147,04 (cento e quarenta e sete reais 

e quatro centavos). Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Não obstante as alegações do requerente, de uma breve 

análise dos documentos carreados aos autos, pululam dúvidas sobre a 

plausibilidade da argumentação expendida na inicial, vez que o autor não 

havia adimplido as faturas dos meses de maio, junho e agosto de 2015, e 

consoante demonstrado pelos documentos juntados pela requerida que 

comprovam as faturas que suscitaram a negativação ao autor, conforme 

apresentado em contestação aos autos no Id. 28924012. Presentes 

indícios substanciais de que o débito ensejou a inscrição ao órgão de 

proteção ao crédito, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a negativação constitui exercício regular 

do direito. Desta feita, não há que se falar em indenização a título de 

danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da 

reclamada. Deve-se coibir atitudes de partes que buscam se beneficiar da 

própria torpeza do autor, após ter acionado o judiciário com a lealdade 

para a justa composição da lide. Conforme entendimento do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - INSCRIÇÃO NOS 

CADASTROS DESABONADORES - INADIMPLEMENTO - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS INEXISTENTES - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO. 1. A inscrição do nome do devedor nos 

cadastros desabonadores, respaldada em inadimplemento, configura 

exercício regular de direito, por parte do credor, afastando, 

consequentemente, a caracterização dos danos morais. 2. Tendo a parte 

mascarado a verdade dos fatos, omitindo circunstâncias essenciais ao 

julgamento da demanda e movimentando a máquina judiciária a seu bel 

prazer, não atendendo aos objetivos sociais do processo, há de ser 

condenada à pena por litigância de má-fé. Julgamento em 12 de junho de 

2019. Tendo em vista que a requerida apresentou nos autos faturas ainda 

não quitadas, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para o 

pagamento no valor da dívida, reconheço a validade da cobrança no valor 

da inserção de R$ 147,04 (cento e quarenta e sete reais e quatro 

centavos), devidamente corrigido ao tempo da inadimplência, 

considerando que o valor se encontra inadimplente, sem notícias nos 

autos de quitação, vez que, o requerido mesmo devidamente intimado não 

apresentou impugnação a contestação. Ante o exposto, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, contidos na inicial, bem como, 

reconheço a litigância de má-fé, para condenar a parte autora ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em 

favor da parte reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, 

estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do 

valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada. Em razão da 

condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. 

Juína/MT, 28 de abril de 2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína/MT, 28 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001390-37.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTUNES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MOREIRA (EXECUTADO)

 

Intimação do exequente, por intermédio das advogadas constituídas, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

extinção.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010393-96.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RODRIGUES BERNARDINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSIMEDICA SISTEMA DE SAUDE LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente, na pessoa da advogada constituída, para 

se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000630-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. (EXECUTADO)

M. G. G. D. E. (EXECUTADO)

 

Intimação da exequente, por intermédio do advogado constituído, para que 

junte aos autos a planilha de cálculo mencionada no petitório de ID. 

30108766, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-04.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BARBOSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1000008-04.2020.8.11.0025. 

REQUERENTE: SUELI BARBOSA COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de declaração de 

inexistência de débito c/c cumulada com indenização por danos morais. 

Consta da inicial que quando tentou efetuar compras no comércio local a 

parte autora foi surpreendida com a existência de uma negativação 

registrada em seu nome no valor de R$171,28, incluída pela requerida 

junto ao serviço de proteção ao crédito em 23/06/2017, causando-lhe 

assim, danos morais, porque a referida inscrição seria indevida, por não 

terem as partes qualquer relação comercial. A ré por sua vez alega que a 

negativação foi realizada dentro da normalidade, bem como, agiu no 

exercício regular de direito na negativação, ao se deparar com a 

inadimplência do consumidor, pois alega que as partes firmaram contrato 

de prestação de serviços, por meio do qual a parte autora habilitou a linha 

telefônica de nº (66) 99969-2984 e o pacote de serviços SmartVivo 

Controle 200MB, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o 

cadastro no sistema interno da ré. Declara ainda que a relação entre as 

partes transcorreu normalmente, tendo a Parte Autora efetuado o 

pagamento das faturas no período de agosto de 2015 a novembro de 

2016, conforme se comprova por meio das telas sistêmicas, contudo, sem 

qualquer justificativa, a Parte Autora deixou de efetuar o pagamento das 

faturas referentes aos meses de dezembro de 2016, bem como de janeiro, 

fevereiro e março de 2017, fato gerador do incontestável débito no valor 

de R$ 171,28 (cento e setenta e um reais e vinte e oito centavos). 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Não obstante as 

alegações do requerente, de uma breve análise dos documentos 

carreados aos autos, pululam dúvidas sobre a plausibilidade da 

argumentação expendida na inicial, vez que a autora não havia adimplido 

as faturas dos meses de dezembro de 2016, bem como de janeiro, 

fevereiro e março de 2017, e consoante demonstrado pelos documentos 

juntados pela requerida que comprovam as faturas que suscitaram a 

negativação a autora, conforme apresentado em contestação aos autos 

no Id. 2963361. Em fase de impugnação a contestação, a parte autora 

solicita perícia grafotécnica, alegando que as assinaturas apresentadas 

no contrato pela Ré apresentam indícios de serem falsas, no entanto, 

comparando as assinaturas dos documentos pessoais como RG e 

Carteira de Trabalho da autora Id. 27796245, e as assinaturas que estão 

apostas no contrato apresentado pela Requerida Id. 296333860, 

aparentemente são idênticas, não existindo dúvidas que sejam 

verdadeiras, o que desde já, julgo pela improcedência do pedido. 

Presentes indícios substanciais de que o débito ensejou a inscrição ao 

órgão de proteção ao crédito, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a negativação constitui exercício regular 

do direito. Desta feita, não há que se falar em indenização a título de 

danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da 

reclamada. Deve-se coibir atitudes de partes que buscam se beneficiar da 

própria torpeza do autor, após ter acionado o judiciário com a lealdade 

para a justa composição da lide. Conforme entendimento do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - INSCRIÇÃO NOS 

CADASTROS DESABONADORES - INADIMPLEMENTO - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS INEXISTENTES - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO. 1. A inscrição do nome do devedor nos 

cadastros desabonadores, respaldada em inadimplemento, configura 

exercício regular de direito, por parte do credor, afastando, 

consequentemente, a caracterização dos danos morais. 2. Tendo a parte 

mascarado a verdade dos fatos, omitindo circunstâncias essenciais ao 

julgamento da demanda e movimentando a máquina judiciária a seu bel 

prazer, não atendendo aos objetivos sociais do processo, há de ser 

condenada à pena por litigância de má-fé. Julgamento em 12 de junho de 

2019. Tendo em vista que a requerida apresentou nos autos faturas ainda 

não quitadas, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para o 

pagamento no valor da dívida, reconheço a validade da cobrança no valor 

da inserção de R$ 171,28 (cento e setenta e um reais e vinte e oito 

centavos), devidamente corrigido ao tempo da inadimplência, 

considerando que o valor se encontra inadimplente, sem notícias nos 

autos de quitação, vez que, o requerido mesmo devidamente intimado não 

apresentou impugnação a contestação. Ante o exposto, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, contidos na inicial, bem como, 

reconheço a litigância de má-fé, para condenar a parte autora ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em 

favor da parte reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, 

estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do 

valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada. Em razão da 

condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. 

Juína/MT, 28 de abril de 2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína/MT, 28 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000657-77.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINO BORSATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO OAB - SP239437 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM DECISÃO Processo: 1000657-77.2020.8.11.0086. EXEQUENTE: 

VITALINO BORSATTI EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto por Vitalino Borsatti em 

desfavor de Banco do Brasil S.A. Sem delongas, busca o Autor o 

cumprimento da sentença prolatada nos autos do processo 

n.0004078-73.2012.8.11.0086 - código n. 78153, em trâmite na Segunda 

Vara desta Comarca. Todavia, os autos principais tramitam na forma 

física. Nesse passo, o art. 13 da Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril 

de 2018 que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 

2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso dispõe que: 

“Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 
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exceto quando: I – o processo principal já estiver baixado II – se tratar de 

cumprimento de sentença, observada a estratégia de digitalização do 

acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da Justiça”. De se 

notar que o processo principal ainda não foi baixado, bem como ainda não 

houve a digitalização do acervo físico. Em assim sendo, o § 2º do citado 

artigo orienta que: “§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o 

previsto no caput deste artigo, o magistrado poderá determinar o 

arquivamento do processo, intimando-se a parte autora para providenciar 

a correta distribuição na forma física”. Considerando a inadequação da via 

eleita pelo Requerente, o cancelamento da distribuição da vertente ação é 

medida de rigor. “Ex positis”, nos termos do § 2º, do art. 13, da Resolução 

TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018 DETERMINO O CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO do presente feito. INTIME-SE a parte Autora para proceder 

com a correta distribuição do feito na forma física. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sem custas e honorários, incabíveis 

no incidente. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 28 de abril 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000662-02.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

I. RIEDI & CIA. LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO KRAMES NETO OAB - PR21186 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR GIACOMELLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1000662-02.2020.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Gestor (a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000757-32.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. E. T. L. -. M. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. P. V. L. -. M. (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000757-32.2020.8.11.0086 

DEPRECANTE: VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME DEPRECADO: 

TRATOR PECAS VECHIA LTDA - ME Vistos, etc. Ante a ausência de um 

dos requisitos do artigo 260 do Código de Processo Civil (instrumento do 

mandato conferido ao advogado), intime-se a parte interessada para 

suprir a falta. Não cumprida a determinação no prazo de 30 (trinta) dias, 

ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste 

juízo, baixas e anotações de estilo. Do contrário, com a juntada do(s) 

documento(s) solicitado(s), cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Considerando o quadro deficitário de 

servidores e o volume excessivo de trabalho, cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como ofício, nos termos da sugestão constante 

no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 28 de abril 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000693-22.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON TIBALDE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo de Direito da Comarca de Nova Mutum/MT (DEPRECADO)

Justiça Federal - Subseção Judiciária de Diamantino-MT (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000693-22.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REQUERIDO: EVERTON 

TIBALDE DOS SANTOS Vistos, etc. De proêmio, considerando a ausência 

do comprovante de recolhimento das custas judiciais necessárias a 

distribuição da missiva, bem como a ausência de um dos requisitos do 

artigo 260 do Código de Processo Civil (instrumento do mandato conferido 

ao advogado), oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o suprimento das 

faltas, intime-se a parte interessada para que acoste aos autos no prazo 

de 30 (trinta) dias, o comprovante de recolhimento das custas judiciais e a 

juntada dos documentos faltantes, nos termos do art. 388, parágrafo 

único, da CNGC/MT. Não sendo apresentado o comprovante no prazo de 

30 (trinta) dias e a juntada dos documentos indicados acima, ante o que 

dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, 

promovendo as baixas e anotações de estilo, conforme redação do art. 

390 da CNGC/MT. Do contrário, com a juntada do comprovante, cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e 

cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante 

remeta-se para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em 

sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada 

para o devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. 

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos 

termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 29 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000673-31.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROSA ROCHA (REQUERIDO)

LUCIA CELIA DA SILVA ROCHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Justiça Federal - Subseção Judiciária de Diamantino-MT (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000673-31.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL REQUERIDO: LUCIA CELIA 

DA SILVA ROCHA, MARCIO ROSA ROCHA Vistos, etc. De proêmio, 

considerando a ausência do comprovante de recolhimento das custas 

judiciais necessárias a distribuição da missiva, bem como a ausência de 

um dos requisitos do artigo 260 do Código de Processo Civil (instrumento 

do mandato conferido ao advogado), oficie-se ao Juízo Deprecante 

solicitando o suprimento das faltas, intime-se a parte interessada para que 

acoste aos autos no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante de 

recolhimento das custas judiciais e a juntada dos documentos faltantes, 

nos termos do art. 388, parágrafo único, da CNGC/MT. Não sendo 

apresentado o comprovante no prazo de 30 (trinta) dias e a juntada dos 

documentos indicados acima, ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, 

com os cumprimentos deste juízo, promovendo as baixas e anotações de 

estilo, conforme redação do art. 390 da CNGC/MT. Do contrário, com a 

juntada do comprovante, cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 
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Comunique-se o Juízo Deprecante. Considerando o quadro deficitário de 

servidores e o volume excessivo de trabalho, cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como ofício, nos termos da sugestão constante 

no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 29 de abril 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000798-96.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONNIE JEFFERSON FAZOLLO (REQUERIDO)

MARCIA CRISTINA DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000798-96.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A REQUERIDO: RONNIE 

JEFFERSON FAZOLLO, MARCIA CRISTINA DE MATOS Vistos, etc. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as nossas 

homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 29 de abril de 2020. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000707-06.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI FERREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZA COSTA CAVALCANTI OAB - MT17960/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000707-06.2020.8.11.0086 

AUTOR(A): LEVI FERREIRA COSTA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. De proêmio, recebo a inicial, eis que 

presentes, “in status assertionis”, os requisitos do art. 319 c.c. o art. 320, 

ambos do Código de Processo Civil, bem como inexistentes as hipóteses 

do art. 330 do Manual de Processo Civil. Defiro a gratuidade da justiça 

conforme artigo 98 do Código de processo Civil. Postergo a análise do 

pleito liminar para após a realização de perícia médica, haja vista a 

necessidade de corroborar a manifesta existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Assim, DETERMINO a realização antecipada de perícia 

médica. Nesse sentido: “AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA 

ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova dos autos no sentido de 

comprovar, de plano, a incapacidade laboral da parte autora, deve-se 

prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, 

devendo ser determinada a realização antecipada da perícia médica 

judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada após a perícia.” 

(TRF-4 - AG: 0007292-96.2014.404.0000 RS, Relator: CELSO KIPPER, Data 

de Julgamento: 25.3.2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

30.3.2015). (Sem grifos no original). Com efeito, para realização da perícia 

médica, nomeio como perito do Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá Albuquerque, 

CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no Centro Integrado de Saúde 

Municipal, para que desde já agende data para a realização da perícia 

médica com a parte Autora. O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista 

no artigo 473, §3º, do Código de Processo Civil, devendo entregar o laudo 

no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, após a realização da perícia. A 

data da perícia deverá ser designada pelo Sr. Perito, devendo a Secretaria 

Judicial providenciar a intimação da parte por qualquer meio idôneo, 

mediante certidão nos autos. Nesse ponto, quando da intimação da parte 

Autora, cientifique-se esta da necessidade de comparecer à perícia com 

os exames, laudos e outros documentos necessários à emissão do laudo 

pericial. A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), em virtude da especialização do profissional, bem 

como pelo fato de que o Médico nomeado é o único desta Comarca 

cadastrado no Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal, que não possui impedimentos em relação a este Magistrado. 

Intime-se a parte Requerente para se manifestar acerca desta nomeação, 

cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do Código de Processo Civil, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que apresente quesitos, caso ainda 

não tenha apresentado e indicar assistente técnico. Por sua vez, em 

relação aos quesitos do Requerido, junto cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social nas demandas 

previdenciárias. Outrossim, sem prejuízo dos quesitos apresentados pelas 

partes, passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: 1. 

Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio 

de subsistência) e o grau de instrução da pessoa pericianda? 2. A parte 

pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? 3. A parte pericianda 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética? 4. Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 2.998, 

de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? 5. A parte pericianda tem 

pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e remédios adequados 

que possibilitem que ela continue a trabalhar normalmente, sem limitação, 

dor, sofrimento ou efeito colateral? 6. Qual é o grau de incapacidade para 

o trabalho: é total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou 

parcial (impede apenas o exercício do trabalho habitual)? 7. A 

incapacidade laboral é permanente ou temporária? Neste último caso, qual 

é a previsão de recuperação da capacidade para o trabalho, se forem 

seguidas as prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? 8. Qual é a data 

provável do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período 

durou provavelmente a incapacidade laboral? 9. A incapacidade decorre 

ou decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? 10. A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? 11. 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Por fim, aportando aos autos o laudo 

pericial, imediatamente conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003045-84.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE TOMBINI (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM DESPACHO Processo: 1003045-84.2019.8.11.0086. AUTOR(A): 

BRF S.A. REU: ALEXANDRE TOMBINI Vistos, etc. Recebo a inicial (id. n. 

27293636) e seus respectivos documentos e a emenda (id. n. 31378496). 

Ressalte-se, a designação de audiência é imperativa, exceto se as partes 

manifestarem expressamente o desinteresse ou se não for admitida a 

composição, nos termos do art. 334 do CPC. Logo, ainda o Requerente 

tenha se oposto à audiência de conciliação, só com a concordância da 

parte Requerida é que efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 

334, § 4º, I, do CPC). Deste modo, nos termos do art. 334 e seguintes do 

Código de Processo Civil, designo o dia 17 de agosto de 2020, às 14h30, 

horário oficial do Mato Grosso, para audiência de conciliação pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova 

Mutum/MT. Cite-se e intime-se o Requerido no endereço disposto na inicial, 
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bem como notificando-o para comparecer à audiência de conciliação 

acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à presente 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes 

do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames 

do art. 344 do Código de Processo Civil. Com o decurso do prazo da 

contestação, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora para que no prazo 

de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes 

do Código de Processo Civil de 2015. Por fim, conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 28 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000798-96.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONNIE JEFFERSON FAZOLLO (REQUERIDO)

MARCIA CRISTINA DE MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1000798-96.2020.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestor (a) de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003116-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDNIR CANAVARROS (REQUERENTE)

EDERSON APARECIDO CANAVARROS (REQUERENTE)

UMBELINA DA SILVA CANAVARROS (REQUERENTE)

EDSON CANAVARROS (REQUERENTE)

ADMIR JOSE CANAVARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CANAVARROS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003116-23.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: UMBELINA DA SILVA CANAVARROS, EDERSON 

APARECIDO CANAVARROS, EDNIR CANAVARROS, ADMIR JOSE 

CANAVARROS, EDSON CANAVARROS INVENTARIADO: JOAO 

CANAVARROS Vistos, etc. De proêmio, considerando que, da data do 

protocolo do pedido de dilação do prazo já transcorreram mais de 05 

(cinco) meses, sem qualquer manifestação, intime-se a parte Autora para 

que no prazo de 30 (trinta) dias, acoste aos autos os documentos na 

forma ordenada no Id. 25593752. Em igual prazo deverá providenciar a 

juntada da GIA-ITCMD, com o respectivo comprovante de pagamento ou 

declaração de isenção deste, sob pena de remoção. Com a juntada dos 

referidos documentos, intime-se o Estado de Mato Grosso para, querendo, 

se manifestar no prazo legal, requerendo o que entender de direito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 29 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003116-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDNIR CANAVARROS (REQUERENTE)

EDERSON APARECIDO CANAVARROS (REQUERENTE)

UMBELINA DA SILVA CANAVARROS (REQUERENTE)

EDSON CANAVARROS (REQUERENTE)

ADMIR JOSE CANAVARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CANAVARROS (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1003116-23.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: Nome: UMBELINA 

DA SILVA CANAVARROS Endereço: Rua dos Oitis, 1497, W, Alto da 

Colina II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: EDERSON 

APARECIDO CANAVARROS Endereço: Rua dos Oitis, 1497, W, Alto da 

Colina II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: EDNIR 

CANAVARROS Endereço: Rua dos Pinheiros, 1133, W, Rua dos Pinheiros, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: ADMIR JOSE CANAVARROS 

Endereço: Rua das Mamonas, 24, Casa 42, Edelmina Querubim, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: EDSON CANAVARROS Endereço: 

Rua dos Oitis, 1497, W, Alto da Colina II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 POLO PASSIVO: Nome: JOAO CANAVARROS Endereço: Rua 

dos Oitis, 1497, w, Alto da Colina II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Senhor(a): UMBELINA DA SILVA CANAVARROS e outros (4) A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, tendo em vista 

parte da decisão ID 31636832 "... De proêmio, considerando que, da data 

do protocolo do pedido de dilação do prazo já transcorreram mais de 05 

(cinco) meses, sem qualquer manifestação, intime-se a parte Autora para 

que no prazo de 30 (trinta) dias, acoste aos autos os documentos na 

forma ordenada no Id. 25593752. Em igual prazo deverá providenciar a 

juntada da GIA-ITCMD, com o respectivo comprovante de pagamento ou 

declaração de isenção deste, sob pena de remoção..." NOVA MUTUM, 29 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002211-81.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMARA MARIA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIROSMAR MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO 

n. 1002211-81.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: AMARA MARIA DA 

SILVA MARTINS Endereço: SÍTIO DEUS É FIEL, ZONA RURAL, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 POLO PASSIVO: Nome: MIROSMAR 

MARTINS DA SILVA Endereço: SITIO DEUS É FIEL, ESTRADA RURAL, 

QUADRA H, ZONA RURAL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMANDO: MIROSMAR MARTINS DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, de parte da sentença, 

prolatada nos autos acima mencionados, que segue em parte abaixo 

transcrita, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento 

SENTENÇA: "...Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação 

de Interdição proposta por Amara Maria da Silva Martins em desfavor de 

Mirosmar Martins da Silva, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, para fins de: DECLARAR a Curatela Definitiva de 

Mirosmar Martins da Silva, ante a existência de impedimento de longo 

prazo com obstrução para participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas, pelo prazo de 05 (cinco) 

anos... Publique-se a presente sentença pela imprensa local e pelo órgão 

oficial por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, em observância 

aos preceitos do art. 755, § 3°, do Código de Processo Civil..." Cássio Leite 

de Barros Netto Juiz de Direito E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN, digitei. NOVA MUTUM, 29 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002933-18.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. O. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

JUCEMARA BATISTA DE OLIVEIRA OAB - 913.098.161-15 

(REPRESENTANTE)

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002933-18.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, 

Valor da Causa]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

LUIZA DE OLIVEIRA TORRES Endereço: Rua das Bromélias, 1938, W, 

Residencial Beija Flor, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: 

JUCEMARA BATISTA DE OLIVEIRA Endereço: Rua das Bromélias, 1938, 

W, Residencial Beija Flor, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 POLO 

PASSIVO: Nome: AVIANCA Endereço: RUA PROFESSORA HELOÍSA 

CARNEIRO, 21, Sala 24, JARDIM AEROPORTO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04630-050 Senhor(a): PARTE AUTORA L. D. O. T. (representante legal 

JUCEMARA BATISTA DE OLIVEIRA) Endereço: Rua das Bromélias, 1938, 

W, Residencial Beija Flor, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: designo o 

dia 17 de agosto de 2020, às 14h00, horário oficial do Mato Grosso, para 

audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

NOVA MUTUM, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000777-23.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEODETE SANTOS DE LOIOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000777-23.2020.8.11.0086 

AUTOR(A): LEODETE SANTOS DE LOIOLA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Aposentadoria por Idade Rural proposta por Leodete Santos de Loiola em 

desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Defiro a 

gratuidade da justiça conforme artigo 98 do Código de processo Civil. 

Recebo a inicial, eis que presentes, “in status assertionis”, os requisitos 

do art. 319 c.c. o art. 320, ambos do Código de Processo Civil, bem como 

inexistentes as hipóteses do art. 330 do referido Codex. Uma vez que no 

caso dos autos as chances de autocomposição (CPC art. 334, §4º) são 

mínimas, vez que não há procurador da fazenda pública nesta comarca, 

cite-se o réu, por carta precatória, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Após, intime-se a 

parte Autora para prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Após, 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 29 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000395-64.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNA DA SILVA MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME ESSE CAMINHA PINHEIRO (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000395-64.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): THAYNA DA SILVA MELO REU: GUILHERME ESSE CAMINHA 

PINHEIRO Vistos, etc. De proêmio, considerando que o Requerido, 

devidamente citado, deixou de apresentar contestação, conforme certidão 

de Id. 23793978, DECRETO a revelia de Guilherme Esse Caminha Pinheiro, 

com fulcro no artigo 344 do Código de Processo Civil. Todavia, deixo de 

aplicar todos os seus efeitos, por se tratar de direito indisponível, nos 

termos do artigo 345, II do CPC. Neste ponto, friso que a jurisprudência tem 

se orientado no sentido de que o reconhecimento de união estável é direito 

indisponível por versar sobre direito da personalidade, não possuindo 

mera feição patrimonial. Nesse ponto, convém assinalar que, apensar de 

reconhecida a revelia, cumpre à parte Autora fazer prova dos fatos 

constitutivos de seu direito. Desta feita, designo audiência de instrução 

para o dia 04 de agosto de 2020, às 15h30min. Intimem-se as partes para, 

querendo, arrolarem as testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

357, § 4°, do Código de Processo Civil). Caso as testemunhas sejam 

arroladas por advogado eventualmente constituído pelo demandado ou 

curador especial nomeado nos autos, cabe ao procurador que as arrolar 

proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 28 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001884-39.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001884-39.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCILIO SOARES PEREIRA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. De proêmio, 

tenho como prejudicada a preliminar arguida e o pedido de chamamento do 

feito à ordem, notadamente porque se encontram acostados aos autos os 

documentos apontados pela parte Requerida (Id. 22398494 e 25818081). 

No mais, por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, 

necessita da realização de prova pericial, defiro o pedido dos litigantes. 

Nesse contexto, determino a inversão do ônus probatório e pagamento da 

perícia, com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC, tendo em vista a maior 

facilidade da seguradora em arcar com o ônus pericial, bem como a 

hipossuficiência técnica e econômica da parte Requerente. Por oportuno: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – 

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA 

DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RESCURSO DESPROVIDO. Quanto 

solicitado por ambas às partes, é possível a INVERSÃO do encargo de 

adiantamento dos honorários de perito, atendidas às condições atinentes 

a teoria da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que 

a parte autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à 

Seguradora.” (TJ-MT - N.U 0018500-15.2015.8.11.0000, AI 18500/2015, 

DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 02/06/2015, Publicado no DJE 09/06/2015). 

(Destaquei) Por fim, diante da ausência de questões processuais 

pendentes, dou o feito por saneado nos ditames do art. 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a) as lesões sofridas pela 

parte Requerente, b) o nexo causal entre as lesões, c) a ocorrência de 

acidente automobilístico e o percentual da indenização, d) a existência ou 

não de danos morais e materiais e e) a aplicabilidade da súmula 257 do 

STJ. Sob este prisma, defiro o pedido de produção de prova pericial, a 

qual será arcada integralmente pela parte Requerida, uma vez que 

provado a ocorrência de dano corporal, incumbe à Requerida prova 

quanto a sua extensão. Da Prova Pericial. Com efeito, NOMEIO o Dr. 

Rodrigo Mustafá Albuquerque, CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado 

no Centro Integrado de Saúde Municipal, para que desde já agende data 

para a realização da perícia médica com à parte Autora. Porém, para 

melhor efetivação da prova pericial, saliento que o seu desenvolvimento 

dar-se-á na seguinte ordem: 1. Intimem-se as partes para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, 

indicarem assistente técnico e apresentarem os quesitos, nos termos do 

art. 465, § 1°, do Código de Processo Civil. 2. Com o aporte aos autos das 

manifestações das partes, intime-se o Senhor Perito, para caso aceite a 

designação, formular a proposta de honorários, apresentar currículo, com 

comprovação de especialização e contatos profissionais, no prazo de 5 

(cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2°, do Código de Processo Civil. 3. 

Constando os autos com a manifestação do Senhor Perito, intime-se a 

parte Requerida para no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

proposta de honorários, já que arcará integralmente com os honorários 

periciais, forte no art. 465, § 3°, do Manual de Processo Civil. 3.1 Saliento 

que havendo concordância com os valores arbitrados pelo Senhor Perito, 

deve a parte Requerida (Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.) providenciar o depósito integral do valor dos honorários 

periciais, no prazo de 5 (cinco) dias. 3.2 Em caso de discordância com os 

valores periciais, intime-se o Senhor Perito para, querendo, se manifestar 

no prazo de 5 (cinco) dias, informando acerca da possibilidade de 

redução dos honorários periciais. 3.3 Com a nova manifestação do Senhor 

Perito (item 3.2), venham-me os autos conclusos. 4. Realizado o depósito 

nos autos dos honorários periciais, intime-se o Senhor Perito para que no 

prazo de 10 (dez) dias, informe por simples comunicação nos autos, dia e 

hora da realização da perícia, bem como para que no prazo de 30 (trinta) 

dias após a perícia, proceda com a confecção e consequente entrega do 

laudo pericial, bem como pelos assistentes técnicos, nos moldes do art. 

417, § 2°, do Código de Processo Civil, devendo a Secretaria Judicial 

providenciar a regular intimação das partes. 4.1 No tocante ao laudo 

pericial, deve o Senhor Perito guardar fiel observância ao art. 473 do 

Código de Processo Civil. 4.2 Nos ditames do art. 465, § 4°, do “Codex” 

Processual Civil, determino que a Secretaria Judicial proceda com 

liberação de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais 
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em favor do Senhor Perito quando do agendamento da perícia. 5 

Apresentado o laudo pericial pelo Senhor Perito, intimem-se as partes 

para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

art. 477, § 1°, do Manual de Processo Civil. 5.1 Realizado questionamento 

pelas partes acerca da perícia, intime-se o Senhor Perito para prestar os 

devidos esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames da 

redação do art. 477, § 2°, do Código de Processo Civil. 5.2 Transcorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias, e não havendo esclarecimentos a serem 

prestados, determino que a Secretaria Judicial proceda com a liberação 

dos outros 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais 

em favor do Senhor Perito. Outrossim, além dos quesitos a serem 

apresentados pelas partes, passo a formular os quesitos do Juízo, forte 

no art. 470, II, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: 1. Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? 2. Descrever o 

quadro clínico atual informando: a) Qual(quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s); b) As alterações (disfunções) presentes no 

patrimônio físico da Vítima, que sejam evolutivas e temporalmente 

compatíveis com o quadro documentado no primeiro atendimento médico 

hospitalar, considerando-se as medidas terapêuticas tomadas na fase 

aguda do trauma. 3. Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? 4. Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico curso com: a) 

Disfunções apenas temporárias; b) Dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas). 5. Em virtude da evolução da lesão e/ou de 

tratamento, faz-se necessário exame complementa? 6. Segundo previsto 

na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais suscetível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s) e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: Segmento corporal 

acometido: a) Total (dano anatômico ou funcional permanente que 

comprometa a integra do patrimônio físico e/ou mental da Vítima); b) Parcial 

(dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte 

do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: b.1) Parcial completo (dano anatômico e/ou funcional 

permanente que comprometa de forma global algum segmento corporal da 

Vítima). b.2) Parcial Incompleto (dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas em parte a um (ou mais de um) segmento 

corporal da Vítima. b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da 

Vítima, segundo o previsto na alínea II, § 1º do art. 3° da Lei 6.194/74 com 

redação introduzida pelo artigo 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ai seu respectivo dano, em cada segmento corporal acometido. 

Com a juntada do laudo pericial aos autos e após a manifestação das 

partes, volvam os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução, se o caso. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 29 de abril de 2020. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000373-69.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMAR BEDIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVEIRO TERRA NATIVA LTDA - ME (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000373-69.2020.8.11.0086 

Partes: VOLMAR BEDIN - ADVOGADO DO(A) AUTOR: FELLIPE MAKARI 

MANFRIM - SP343731 X VIVEIRO TERRA NATIVA LTDA - ME - Assunto: 

MONITÓRIA (40) Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da 

CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. Em sendo em 

comarca diversa à do juízo de origem, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, a guia para pagamento da diligência deverá ser 

emitida no site do TJ-MT, por meio da opção "cumprir diligência na: outra 

comarca" e informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento, 

nos termos da portaria 142/2019-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001035-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS SOUZA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001035-04.2018.8.11.0086 Vistos. Mantenho 

a decisão de ID nº 18769803. Isto porque, somente se demonstrado que a 

consulta ao banco de dados privados restou infrutífera, é que será 

deferida a busca de endereços por meio dos sistemas judiciais, a fim de 

otimizar a gestão de trabalho do Poder Judiciário. Desse modo, intime-se a 

parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

da parte requerida ou comprovar por meio de documentos carreados aos 

autos que tentou localizar o endereço do requerido, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum-MT, 08 de abril de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001727-66.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDETE DE OLIVEIRA SILVA YAMAMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AMELIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001727-66.2019.8.11.0086 Vistos. Ante a 

especialização do profissional, bem como em virtude de que a tabela da 

Resolução nº 232/2016 – CNJ está defasada, majoro os honorários 

periciais anteriormente fixados para o valor de R$ 470,00 (quatrocentos e 

setenta reais). Assim, intime-se o perito nomeado para designar data para 

realização da perícia. Após a vinda aos autos do laudo pericial, intimem-se 

as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

artigo 477, § 1°, do CPC. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público. 

Após, tornem os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

NOVA MUTUM, 27 de abril de 2020 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81461 Nr: 4316-24.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doliria Geni Klauck Soutier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edymarcio Nunes de Araujo, Thalyta Sthephani 

Almeida Ribeiro, Valdenei Gonçalves de Oliveira, Marcia Aparecida de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, Arnaldo Rauen Delpizzo - OAB:MT 4.708 A, Milene 

Arissava - OAB: MT 16.851, PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:MT 

9538, Silvia Soares Ferreira da Silva - OAB:MT 14610-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 
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FILHO - OAB:MT 18061

 Assim, intimem-se exequente e executado para indicarem as provas que 

desejam ainda produzir para a demonstração de suas alegações, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento da 

questão.Saliento que a questão acerca da intimação do Banco do Brasil, 

que é credor hipotecário do executado, acerca da penhora do imóvel será 

apreciada quando da apreciação da impugnação de impenhorabilidade 

suscitada.Por fim, sobre o pleito para a expedição de ofício ao INDEA/MT e 

à SEFAZ/MT para que procedam ao bloqueio dos CPFs dos executados a 

fim de bloquear a emissão de notas fiscais e comercialização de produtos, 

tenho por bem indeferir tal requerimento, considerando a ausência de 

qualquer previsão legal acerca do tema, bem como pelo fato de que 

entendo que tal limitação afrontaria diretamente a Constituição, em seus 

artigos e 6° e 170, que asseguram o direito ao trabalho e à livre 

iniciativa.Outrossim, saliento que há ainda a Súmula 547 do STF, que 

dispõe:Súmula 547, STF: “Não é lícito à autoridade proibir que o 

contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas 

alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”Logo, se nem a 

Fazenda Pública está autorizada a realizar limitações ao exercício da 

atividade profissional do contribuinte em virtude da existência de débito 

fiscal, entendo que o mesmo deve ser aplicado às dívidas particulares, 

razão pela qual o pedido deve ser indeferido.Intimem-se as partes desta 

decisão.Decorrido o prazo mencionado sem qualquer manifestação, 

certifique-se e tornem os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37504 Nr: 498-74.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Valcanaia, Sergio Paulo Valcanaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edyen Valente Calepis - 

OAB:MS 8.767, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:MT 

13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Santana Franco - 

OAB:4255/MT, Antonio rogério Assunção da Costa - OAB:7030, 

Ronaldo Cesário da Silva - OAB:6781/MT

 Nos termos da legislacão vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte autora na pessoa do seu procurador, para que informe 

nos autos o cumprimento da determinacão disposta no ofício de fl. 391, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82028 Nr: 139-80.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divina Graziela Alves Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizangela dos Santos 

Paulino - OAB:MT 21.674-O

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47517 Nr: 2941-27.2010.811.0086

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACB, GAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 

16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72505 Nr: 1022-95.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antonio Cunha - ME (Belíssima Utilidades 

Variedades e Confecções), Jose Antonio Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002582-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADALBERTO BILIBIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002582-79.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo 

requerente JOSÉ ADALBERTO BIBLIO, em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já qualificados nos autos. A parte 

autora requereu em sede de tutela antecipada para que a autarquia 

requerida estabeleça liminarmente os pagamentos do benefício pleiteado. 

Juntou documentos de ID nº 16131996, 19131998, 16131999, 16132001, 

16132002, 16132004, 16132007, 16132008, 16132010, 16132011, 

16132012, 16132014, 16132015, 16132016 e 16132018. Determinada a 

emenda à inicial para juntada dos documentos de ID nº 16132014, 

16132015 e 16132019 com orientação de página correta. O autor juntou 

os documentos novamente com orientação de página equivocada no ID nº 

16157090, 16157291 e 18157292. Determinada a emenda à inicial para 

juntada dos documentos ID nº 16132014, 16132015 e 16132019, com 

orientação de página correta. O autor emendou a inicial no ID nº 21298471, 

21298472, 21298473, 21298474 e 21298476. No ID nº 24452953, o autor 

manifestou sua discordância quanto à determinação de emenda à inicial e 

pugnou pela apreciação da tutela de urgência. Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. De proêmio, quanto à irresignação do 

causídico do autor manifestada no ID nº 24452953, não lhe assiste razão, 

posto que é responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos de forma a melhor facilitar o exame dos 

autos. Ora, os autos eletrônicos não se equiparam aos físicos, os quais 

podem ser facilmente manuseados para melhor visualização dos 

documentos, sendo que é imprescindível principalmente a juntada dos 

documentos com a orientação de página correta, a fim de que seja 

possível sua tramitação célere e não dificultar o julgamento do mérito. A 

possibilidade de indeferimento da inicial pela classificação equivocada dos 

documentos, caso não seja sanada a anomalia pelo autor, está positivada 
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inclusive no artigo 32, § 4º, da Resolução nº 03/2018-TP, resolução esta 

que regulamenta o uso do Processo Judicial Eletrônico no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso. Assim, mantenho a determinação de 

emenda à inicial por seus próprios termos. No mais, recebo a inicial e 

emenda à inicial, por estar em conformidade com os preceitos legais. O 

instituto da tutela antecipada tem fundamento constitucional, pois decorre 

do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5º, inc. XXXV, da CF/88: a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito), 

sendo certo que o direito fundamental consagrado no dispositivo garante 

ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, indo muito 

mais além, pois assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. A 

tutela antecipada é instrumento apto a efetivar de modo célere a proteção 

dos direitos no caso concreto, constituindo-se em medida de caráter 

excepcional, já que o juiz antecipa o seu julgamento conferindo à parte 

aquilo que é de seu direito. Os requisitos essenciais à concessão dessa 

medida estão elencados no artigo 300 e parágrafos do Novo Código de 

Processo Civil, que assim estatui: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º. 

Para concessão da tutela de urgência o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la; § 2º. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em 

juízo de cognição sumária, não visualizo a presença dos requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, vez que pela situação 

narrada na inicial, além de estar apenas baseada nas alegações da parte 

autora, não há como se constatar a existência da prova inequívoca e da 

verossimilhança das alegações pelos documentos acostados a inicial, 

mormente pelo fato de que os requisitos da aposentadoria por idade rural 

devem ser corroborados por prova testemunhal. Por conseguinte, não 

vislumbro nos autos também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos 

necessários ao deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de 

antecipação de tutela inaudita altera parte, vez que se trata de providência 

excepcional, autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir 

para a consumação do dano que se busca evitar, o que não é o caso dos 

autos. Cite-se o requerido, no endereço declinado na inicial, para, 

querendo, contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 do CPC, 

observando-se o prazo de 30 (trinta) dias em observância ao artigo 183 

do Código de Processo Civil, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, com pedido de perícia, se for o caso, consignando no 

mandando as advertências do artigo 344 do CPC. Tendo em vista que a 

autarquia previdenciária não pode transacionar acerca do interesse 

público que patrocina, bem como ante a escassez de mediadores no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, deixo de designar 

audiência preliminar de conciliação, iniciando-se a contagem do prazo para 

apresentação de contestação nos moldes das hipóteses previstas no 

artigo 231 do Código de Processo Civil. Após, caso na contestação seja 

alegado pelo réu qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC 

intime-se o autor para, apresentar impugnação a contestação, no prazo de 

15 dias, sendo lhe permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 

351 do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. Defiro a 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, do Código de Processo 

Civil. Por fim, determino a exclusão dos documentos de ID nº 16132014, 

16132015 e 16132019, eis que estão em desacordo com o previsto na 

Resolução nº 03/2018-TP, bem como que já fora facultado por 02 (duas) 

vezes ao autor a juntada dos documentos de forma correta nos autos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 28 de abril 

de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002669-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA FALANQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira OAB - MT10316/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

EDIVALDO GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002669-35.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de ALVARÁ JUDICIAL proposto por MARIA ROSA FALANQUE visando a 

autorização para movimentação da conta bancária nº 3796-6, agência 

0691-2, no Banco Bradesco, em nome do de cujus EDIVALDO GARCIA, 

devidamente qualificados nos autos. Com a exordial, trouxe os 

documentos de ID nº 16324662, 16324667, 16324671, 16324678, 

16324683, 16324690, 16324995 e 16324996. No ID nº 16340659, 

proferido despacho determinando a emenda à inicial para juntada de 

documentos com orientação de página correta, bem como promover o 

recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias ou comprovar a 

impossibilidade de fazê-lo. O autor apresentou aditamento à inicial no ID nº 

17534172, momento em que requereu a autorização para pagamento das 

custas processuais com as verbas rescisórias do de cujus, o 

levantamento dos valores da conta já mencionada, através de alvará 

judicial, bem como a rescisão contratual junto ao Município de São José do 

Rio Claro. Com o aditamento, trouxe os documentos de ID nº 17534186, 

17534189, 17534344, 17534348, 17534349, 17534353, 1753436 e 

17534365. No ID nº 18191467, recebida a inicial e deferidos os benefícios 

da assistência judiciária gratuita à requerente. Nos ID’s nº 19168846 e 

21221280, expedido ofício ao Banco Bradesco. O Banco Bradesco S/A 

informou a existência de valores nas contas do de cujus junto àquela 

instituição. O Ministério Público manifestou-se no ID nº 23949219, momento 

em que requereu a comprovação de que ambas as contas referem-se à 

verbas rescisórias, bem como para que junte a anuência dos herdeiros ou 

inclusão destes no polo passivo da demanda. A autora juntou documentos 

de ID nº 25499116, 25499120, 25499130. É o breve relato. Decido. De 

proêmio, determino que a autora cumpra o disposto no artigo 1806, do 

Código Civil, uma vez que não se trata de requisito da renúncia da 

herança, a qual deverá constar expressamente de instrumento público ou 

termo judicial, sendo assim, os documentos de ID nº 25499116, 25499120 

e 25499130 não atendem ao requisito. Em caso de impossibilidade de 

arcar com os custos de emissão de uma escritura pública de renúncia, 

esta deverá então ser tomada por termo nos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias. Indefiro o pedido do Ministério Público para intimação da autora para 

comprovação de que os valores depositados nas contas se tratam de 

verbas rescisórias, eis que são valores provenientes do labor do 

requerente, depositadas na conta salário nº 3796-6, agência 0691-2, 

Banco Bradesco S/A (ID nº 17534172), bem como que há pedido para 

extinção do vínculo trabalhista. Apresentada a escritura pública de 

renúncia ou tomada por termo nos autos a renúncia, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público para manifestação quanto aos pedidos de 

levantamento dos saldos em conta e extinção do vínculo com o Município 

de São José do Rio Claro/MT. Após, retornem os autos conclusos para 

sentença. Por fim, proceda a exclusão dos documentos de ID nº 

16324667, 16324671 e 16324686, eis que não atendem o disposto na 

Resolução nº 03/2018-TP. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Mutum, 27 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001264-27.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME (AUTOR(A))

MARIA ELIANA KRAJEWSKI (AUTOR(A))

MARCIO GOMES MORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCYS RICARDO MENEGON OAB - MT0013640S (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT15618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001264-27.2019.8.11.0086 Vistos. Recebo os 

presentes embargos, por serem tempestivos, conforme certidão de ID nº 

23175252. Intime-se a embargada para impugnar no prazo de 15 (quinze) 
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dias, indicando as provas que porventura desejar produzir. Após, 

devolvam os autos conclusos para análise da possibilidade de julgamento 

antecipado do pedido ou designação de audiência, consoante disposição 

do art. 920 do Código Processual Civil. Reconheço a conexão destes 

embargos à execução de nº 1001264-27.2019.811.0086, da execução de 

título extrajudicial de nº 1002583-64.2018 e ação revisional de contratos 

de nº 1002511-77.2018.811.0086, o que o faço com fulcro no artigo 55, § 

2º, inciso II, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 27 de abril de 2020. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000538-53.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE ZANCHET FORNARI (AUTOR(A))

LUIZ FORNARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLON OAB - PR93796 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000538-53.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por SALETE ZANCHET FORNARI e LUIZ FORNARI em 

face do BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente qualificados nos 

autos. Sustenta que são proprietários dos imóveis registrados sob as 

matrículas números 1.159, 1.948, 1.949, 1.201, 1.202, 1.203, 1.205, 1.206, 

3.749 e 5.664 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, além 

de que outorgaram procurações para administração das terras acima 

mencionadas por Amauri Fornari. Aduz que os imóveis objeto das 

matriculas nº 1.201, 1.203, 1.159 e 3.749 possui inúmeras dívidas 

averbadas, sendo que mesmo após notificar o requerido solicitando cópia 

dos documentos, este manteve-se inerte, bem como renunciou as 

procurações na data de 19/11/2018. Assim, pleiteou pela exibição de 

todos os contratos que foram firmados em nome dos requerentes perante 

aquela instituição financeira, bem como os comprovantes de pagamento e 

demais documentos relacionados. Com a exordial, juntou os documentos 

de ID’s nº 18606779, 18606781, 18606782, 18606783, 18606789, 

18607095, 18607097, 18607100, 18607102, 18607104, 18607111, 

18607116, 18607118, 18607128, 18607130, 19134122 e 19134123. No ID 

nº 18610717, determinada a emenda à inicial para juntada do documento 

de ID nº 18606779 com orientação de página correta. Os autores 

apresentaram aditamento à inicial no ID nº 21310649. No ID nº 25855785, a 

autora Salete Zanchet Fornari carreou aos autos procuração. Vieram os 

autos conclusos. É o relato. Fundamento e decido. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Analisando a exordial, verifico que assiste razão 

aos autores quando da propositura da ação para exibição de documento. 

Explico. A parte requerente pleiteia que seja exibido nos autos todos os 

contratos entabulados entre o procurador Amauri Fornari em seus nomes 

e o requerido, notadamente porque houve a revogação da procuração e 

pretendem-se inteirar da situação financeira junto à requerida, mormente 

aos ônus firmados em relação aos bens imóveis objeto das matrículas nº 

1.159, 1.948, 1.949, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 3.749 e 

5.664 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum, os quais são 

proprietários e possuem diversas dívidas averbadas. Nessa toada, 

comprova nos autos o envio de notificação ao requerido através de aviso 

de recebimento (ID nº 18607130). Todavia, sem êxito até o momento. 

Conforme artigo 397 do Código de Processo Civil, três são os requisitos 

legais para pleitear a exibição de documentos ou coisa, a saber: I - a 

individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; II - 

a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o 

documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em que se funda o 

requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em 

poder da parte contrária. A individualização do documento ou coisa 

entendo que está presente no feito, uma vez que há indicação do 

documento a ser exibido, da seguinte forma: “cópia autenticada dos 

contratos que possuem os requerentes perante a instituição financeira, 

bem como os comprovantes de pagamento e demais documentos 

relacionados aos contratos mencionados nas matriculas dos imóveis dos 

autores”. A finalidade também está presente no feito, uma vez que pleiteia 

a exibição do documento, visto que Amauri Fornari possuía procuração 

para administração dos bens em seu nome, a qual foi revogada em 

novembro/2018 (ID nº 18607128), pretendendo os autores se inteirar da 

situação financeira perante aquela instituição bancária. As circunstâncias 

que levam a crer que o documento existe estão demonstradas no feito por 

meio das matrículas dos imóveis, os quais contém os dados de contratos 

firmados em nome dos autores junto à instituição requerida. Sem mais 

delongas, a concessão do pedido de exibição de documento é medida que 

se impõe ao caso, ante a comprovação dos requisitos legais. Ante todo o 

exposto e por tudo mais que nos autos consta, DEFIRO A EXIBIÇÃO DO 

DOCUMENTO consistente nos contratos firmados em nome dos autores 

perante a instituição bancária, bem como comprovantes de pagamento e 

demais documentos relacionados aos contratos citados nas matriculas 

dos imóveis nº 1.159, 1.948, 1.949, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 

1.206, 3.749 e 5.664 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum, 

no prazo de 05 (cinco) dias, eis que presentes os requisitos do artigo 397 

do Código de Processo Civil. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, exibir nos autos o documento pleiteado pela parte autora, 

conforme artigo 398 do Código de Processo Civil. Em caso de 

descumprimento da presente decisão, fixo multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa. CITE-SE a 

requerida para contestar o pedido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de revelia. Intimem-se. Por fim, proceda a exclusão do documento de ID nº 

18606779, eis que não atende o disposto na Resolução nº 03/2018-TP. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 27 de abril de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-47.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDISA CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATHA BARBIERI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO PROCESSO: 

1000088-47.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JOSE FERREIRA DE ANDRADE 

REQUERENTE: LAUDISA CAETANO DA SILVA REQUERIDO: RENATHA 

BARBIERI – ME Vistos. Converto o julgamento em diligência e determino a 

intimação dos Requerentes, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentarem a cópia do contrato de parcelamento dos débitos de IPTU do 

imóvel em questão, bem como os referidos boletos de pagamento, sob 

pena de preclusão. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Às providências 

necessárias. Submeto o Ato ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Ato elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-50.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLLYNE SOUZA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000814-50.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:KAROLLYNE 

SOUZA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 
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EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

30/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002420-50.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE DA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIMA BATISTA DE CASTRO OAB - PA26848 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

JOSE CICERO DOS SANTOS (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002420-50.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 12.232,35 ESPÉCIE: 

[Imputação do Pagamento]->ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA EUNICE DA CONCEICAO DOS SANTOS Endereço: 

RUA OTIS, 1421, QD 195, COLINA II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LUANA LIMA BATISTA DE CASTRO - 

PA26848 POLO PASSIVO: Senhor(a): MARIA EUNICE DA CONCEICAO 

DOS SANTOS Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

informe os dados bancários completos (Banco, Código do Banco, 

Agência, Conta, Tipo de Conta, Titular e CPF/CNPJ do beneficiário) a fim de 

possibilitar a expedição do competente alvará, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 29 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001473-93.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE FATIMA DA SILVA OAB - MT0018130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo nº: 

1001473-93.2019.811.0086 Reclamante: Jakson Francisco da Silva 

Reclamada: Mapfre Seguros Gerais S.A. Vistos, etc. Em homenagem ao 

princípio do contraditório insculpido no artigo 7º do Código de Processo 

Civil, concedo prazo de 15 (quinze) dias para a parte Reclamada se 

manifestar sobre os documentos novos juntados pela Reclamante quando 

da apresentação de impugnação à contestação. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Às providências. Cassio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010074-37.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZILDA DE OLIVEIRA MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010074-37.2017.8.11.0086 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: IZILDA DE OLIVEIRA MORAIS Vistos, etc. Intime-se o 

exequente para apresentar o cálculo em 15 dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 29 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010437-97.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILZA PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010437-97.2012.8.11.0086 EXEQUENTE: ROSENILZA PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 

Intime-se o exequente para apresentar o CNPJ da requerida, no prazo de 

15 dias, atualizando o cálculo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 29 de abril de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-41.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WADERSON MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001276-41.2019.8.11.0086 REQUERENTE: WADERSON MORAES DOS 
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SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Homologo a desistência 

recursal. Devolvam-se as custas referentes ao preparo, conforme 

determina a C.N.G.C. Intime-se o exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 27 de abril de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-57.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LOPES SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo n. 

1000098-57.2019.8.11.0086 Requerente: Luciano Lopes Santos Pereira 

Requerido: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados NPL I Vistos, etc. Trata-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto sob id. n. 20483458 por Luciano Lopes Santos 

Pereira, sob o argumento de que a sentença prolatada em id. n. 20152881 

padeceria de vício de omissão. Pois bem. Recebo os Embargos de 

Declaração porquanto tempestivos. Analisando o conteúdo dos 

Aclaratórios, entendo que devem ser acolhidos. Isso porque, a teor do que 

dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95, caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. Pois bem, quanto à alegada omissão, razão assiste ao 

Embargante, visto que houve prolação de sentença homologatória de 

desistência quando, em verdade, a parte havia manifestado o interesse de 

prosseguir com o feito (id. n. 20170756). Com efeito, a sentença fora 

proferida sem a devida atenção ao petitório da parte, o que enseja a sua 

anulação e dos demais atos processuais subsequentes eventualmente 

praticados. “Ex positis”, nos termos do art. 494, inciso II, do Código de 

Processo Civil, CONCEDO PROVIMENTO ao Recurso de Embargos de 

Declaração interposto sob id n. 20483458, para anular a sentença 

proferida sob id. n. 20152881 e determinar o regular prosseguimento do 

feito. Outrossim, intimem-se o Auto para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001474-78.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERLANIO BATISTA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO AUGUSTO MILAN OAB - MT0016703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001474-78.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): GILBERLANIO BATISTA LIMA REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos pela 

Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27 desta última. O feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e dos 

documentos carreados é suficiente para resolução das questões fáticas. 

Prima facie, importa discorrer que a garantia do direito à saúde é solidária 

entre os entes federados, de sorte que a presente ação pode ser movida 

em face da União, do Estado Federado e do Município, de maneira que de 

acordo com o texto constitucional (§ 1º do art. 198) e da maciça 

jurisprudência dos Tribunais Pátrios e do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, a responsabilidade da União, Estados, Distrito Federal e Município 

é solidária no que concerne à garantia do direito à saúde e, portanto, ao 

dever de fornecer medicamentos ou serviços, devendo ser afastada a 

preliminar de ausência de interesse processual. Sem maiores delongas, 

passo a analisar o mérito. Gilberlanio Batista Lima, ingressou com a 

presente Ação de Obrigação de Fazer com Liminar de Tutela de Urgência 

contra o Estado de Mato Grosso. Alega o Reclamante que sofreu acidente 

laboral, tendo sido diagnosticado com Traumatismo Craniano, 

necessitando urgentemente de internação em hospital que possua 

Unidade de Terapia Intensiva – UTI, encontrando-se com risco de morte. 

Relata que até a data da propositura da ação ainda não havia conseguido 

transferência para outra unidade hospitalar que disponha de UTI. Fato que 

ensejou a propositura da presente ação cominatória. O Estado de Mato 

Grosso, em sede de defesa, sustentou que a distribuição de 

medicamentos/equipamentos/suplementos e realização de procedimentos 

inerentes ao tratamento de saúde, de forma indiscriminada, sem a 

observância dos programas de distribuição obrigatória causa enorme 

desequilíbrio ao sistema de saúde, por beneficiar um paciente em 

detrimento de outros e que a pretensão sustentada pela autora finda por 

inverter a ordem das funções inerentes aos Poderes da República, 

contribuindo para uma excessiva judicialização da saúde. Aduz ser 

impertinente a fixação de multa em caso de inadimplemento e, ainda, 

impugna os valores apresentados pelo Reclamante, sob a alegação de 

que deverão ser observados os valores da tabela do SUS. Pois bem, a Lei 

Orgânica da Saúde - Lei 8.080/90 prevê a responsabilidade do Estado em 

fornecer os medicamentos e realização de exames, em caráter de 

urgência, ao afirmar que a saúde é direito fundamental do ser humano e 

ao citado ente político cabe prover as condições indispensáveis ao seu 

exercício. As Constituições Federal e Estadual também asseveram que a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por políticas sociais 

e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, em seu artigo 196, cuja redação 

segue transcrita: “Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Em 

outras palavras, as meras alegações de escassez de recursos, de 

eventual desequilíbrio econômico-financeiro e de que não existem sobras 

para atender ao pleito do Requerente, são insuficientes para sobrepor ao 

direito à saúde. Nesses postulados, saúde e vida, o amparo necessário à 

confirmação da medida pretendida pela parte autora, posto que os 

serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do 

Poder Público, integrados em uma rede regionalizada e hierarquizada de 

ações e serviços federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema 

Único de Saúde, que tem no polo ativo qualquer pessoa e por objeto o 

atendimento integral. Neste sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 

– REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 

DA CF – FORNECIMENTO DE CIRURGIA ENDOVASCULAR DE HEMATOMA 

DA AORTA TORÁCICA E OBTENÇÃO DE VAGA EM UTI – URGÊNCIA E 

NECESSIDADE COMPROVADAS – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da 

Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de 

todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da 

saúde. 2. Correta a decisão que determinou ao ente público estadual que 

fornecesse o procedimento cirúrgico endovascular de hematoma da aorta 

torácica, bem como vaga em UTI para o paciente, uma vez que a urgência 

e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da 

dignidade da pessoa humana. (TJMT - ReeNec 39282/2017, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 

23/01/2018). E ainda: REMESSA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

INTERNAÇÃO. UTI. REDE PÚBLICA OU PARTICULAR. DISTRITO FEDERAL. 

DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. 

SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A internação decorreu do deferimento da 

tutela antecipada, dessa forma necessária a confirmação mediante 

sentença de mérito. A negativa de fornecimento do leito de UTI para o 
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paciente em estado grave configura a pretensão resistida que acarreta o 

conflito de interesses. 2. A ausência de leito em UTI da rede pública não 

ampara a negativa do fornecimento pelo Distrito Federal, devendo custear 

o tratamento na rede privada. 3. A saúde é um direito de todos e dever do 

Estado, conforme prevê a Constituição Federal em seu artigo 196, 

reiterado pela Lei Orgânica. 4. Reexame necessário conhecido e 

desprovido. (TJ-DF - RMO 20140111484338, 5ª Turma Cível Relator: Carlos 

Rodrigues, Data de Julgamento: 06/05/2015. Publicado no DJE : 09/06/2015 

. Pág.: 230) (g.n.) Assim, havendo comprovação da premente 

necessidade de transferência do Requerente para um hospital com leito de 

UTI disponível, impõe-se a procedência do pedido. Ante o exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado na exordial para tornar definitiva 

a decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 21269197], sem a 

aplicação se multa diária. Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 da 

Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários advocatícios, porque 

incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 54 e 55da Lei 

9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial da Fazenda Pública para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Homologada, 

intimem-se as partes nas pessoas de seus procuradores. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de abril de 

2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-50.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAILTON GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNISEB CURSOS SUPERIORES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1000771-50.2019.8.11.0086 Reclamante: MAILTON GUIA DA SILVA 

Reclamada: UNISEB CURSOS SUPERIORES LTDA I - RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme disciplina o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Ante a ausência de questões preliminares, passo à apreciação do mérito 

da demanda. II – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, passo ao julgamento da 

lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos 

materiais e morais, na qual o Requerente afirma teve seu nome inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito, realizado pela Requerida, por débitos 

nos valores de 152,37 (cento e cinquenta e dois reais e trinta e sete 

centavos) e R$ 184,17 (cento e oitenta e quatro reais e dezessete 

centavos), ambos inclusos em 28/09/2018, bem como o valor de R$ 

755,31 (setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos), com 

data de inclusão em 30/11/2018, os quais a Requerente afirma 

desconhecer, uma vez houve o descumprimento contratual por parte da 

Ré. Relata o Autor que em março de 2018 contratou os serviços da 

Requerida, relativos à prestação de serviços educacionais, a fim de 

frequentar as aulas do curso tecnólogo de gestão de recursos humanos, 

cujo valor integral da mensalidade era de R$ 311,00 (trezentos e onze 

reais). Assim, assevera que no ato da matrícula lhe foi ofertado um 

desconto denominado ‘Bolsa Transferência’ no importe de 70% sobre o 

valor das mensalidades e ainda uma redução nos valores das primeiras 

parcelas, compreendendo os meses de janeiro, fevereiro e março de 

2018, investindo, para tanto, o valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e 

noventa centavos) cada, tendo em vista que as aulas já haviam iniciadas. 

Aduz que adimpliu com as mensalidades referentes aos meses de janeiro 

à março de 2018, contudo, no mês de março, recebeu um boleto de 

cobrança referente ao mês de abril/2018 no valor de R$ 375,80 (trezentos 

e setenta e cinco reais e oitenta centavos), com desconto de R$ 252,03 

(duzentos e cinquenta e dois reais e três centavos), sendo pago, 

portanto, o valor de R$ 122,77 (cento e vinte e dois reais e setenta e sete 

centavos), entretanto, afirma que o valor devido era de R$ 93,33 (noventa 

e três reais e trinta e três centavos), todavia, mesmo não concordando, 

adimpliu com o pagamento. Relata ainda que os boletos dos meses de maio 

e junho de 2018 foram emitidos nos valores de R$ 436,17 (quatrocentos e 

trinta e seis reais e dezessete centavos) e R$ 404,43 (quatrocentos e 

quatro reais e quarenta e três centavos), respectivamente, tendo buscado 

resolver o problema junto à instituição de ensino, contudo, não nada foi 

solucionado. Deste modo, assevera o Autor que não efetuou os 

pagamentos das referidas cobranças, bem como deixou de frequentar às 

aulas do curso, afirmando que a oferta inicial não foi cumprida pela 

faculdade. Por fim, afiança que também buscou resolver a questão junto 

ao Procon local, contudo, igualmente a tentativa de acordo restou 

frustrada, requerendo, na oportunidade, a condenação da Requerida para 

que cumpra o ajuste contratual, mantendo o desconto equivalente a 70% 

sobre as mensalidades do curso, bem como proceda ao abatimento dos 

valores pagos a mais nas faturas subsequentes. Requer ainda, caso não 

seja possível a continuidade do curso, seja a Requerida condenada ao 

ressarcimento de todos os valores já pagos, sob alegação de que cursou 

apenas alguns dias e não pôde usufruir de todas as aulas por ato ilícito 

praticado pela própria Demandada. Pleiteia, outrossim, pelo 

reconhecimento da inexistência de débito e a determinação para Ré 

proceder com a exclusão definitiva dos seus dados nos cadastros de 

inadimplentes, e, por derradeiro, pugna pela indenização de cunho moral. 

A Requerida, por sua vez, afirma que o Demandante aceitou o beneficio 

de pagar o valor de R$ 49,90 nos três primeiros meses, e que este teve o 

conhecimento, no ato da matrícula, que as aludidas parcelas que foram 

diminuídas, deverão ser ressarcidas à instituição de ensino através de 

sua diluição no decorrer do curso, de forma gradual nas demais 

mensalidades, sendo esta a quantia que o Autor alega estar pagando a 

maior. Assegura que o Promovente não trancou a sua matrícula, tampouco 

está adimplindo com as mensalidades, estando em débito com a faculdade, 

motivo pelo qual seu nome foi inscrito nos órgãos protetivos de crédito, 

tendo em vista serem devidas as cobranças efetuadas, pugnando, 

portanto, pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No caso, 

tratando-se de relação de consumo, na qual o Reclamado encontra-se 

mais apto a provar o insucesso da demanda do que o Reclamante em 

demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova 

prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Constata-se, ainda, que é incontroversa a existência 

de relação jurídica entre as partes. Analisado o processo e documentos a 

ele acostados, verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, de comprovar a contratação dos serviços 

pelo Autor na forma declara em sua defesa, bem como a origem detalhada 

dos débitos que ensejaram as inscrições do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito, a teor do artigo 373, II do CPC. Impende 

salientar que o Autor colacionou aos autos, como prova, a tela do site da 

Requerida, onde consta as informações das ofertas, não apontado o 

aludido documento nenhuma ressalva quanto à suposta incidência dos 

valores descontados nas faturas subsequentes, de forma diluída – Id. 

19187016 e 19187020. A Demandada sequer apresentou o contrato ou 

qualquer outro meio idôneo capaz de comprovas as suas alegações. 

Logo, não tendo sido comprovado pela Ré que o Autor aderiu aos 

descontos iniciais com a incidência do saldo remanescente nas faturas 

subsequentes, tem-se que as cobranças são indevidas. Ademais, não é 

cabível a cobrança do valor que foi ofertado como desconto, sob o 

fundamento de que seria diluído nas futuras das mensalidades, dado que 

a Requerida também não comprovou que tal informação foi repassada ao 

Promovente de forma clara e precisa, conforme preceitua o artigo 6º, 

inciso III, do CDC. Desta forma, a teor da legislação consumerista, é 

obrigação da Promovida cumprir a oferta divulgada aos consumidores, não 

sendo pertinentes as posteriores alterações que vieram a prejudicar o 

consumidor. Sobre a discussão, o Código de Defesa do Consumidor 

também disciplina: Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 523 de 841



integra o contrato que vier a ser celebrado. Nesse sentido, CONSUMIDOR. 

PROGRAMA REDE PÚBLICA OU RETA FINAL. OFERTA DE INCENTIVO 

EDUCACIONAL. FORÇA VINCULANTE. ULTERIOR DESCUMPRIMENTO DOS 

DESCONTOS ANUNCIADOS. COBRANÇA A MAIOR E INDEVIDA. TAXA DE 

EMISSÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR. ILICITUDE NÃO AFASTADA. 

AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO. APELO 

DESPROVIDO. 1. A veiculação de propaganda, com o anúncio de 

desconto em patamar expressivo (40%) no valor das mensalidades, 

vincula o fornecedor à oferta divulgada, de modo que, operada a 

modificação unilateral, para diminuir o abatimento pactuado, quando já se 

acha em curso a prestação dos serviços educacionais, deve ser 

reconhecida a violação contratual, sob a forma do inadimplemento relativo. 

2. Demonstrada a oferta, pela instituição de ensino superior, de incentivo 

educacional utilizado para atrair os estudantes oriundos da rede pública 

de ensino, e, patenteada a cobrança a maior e indevida, motivada pela 

superveniente redução do desconto prometido, tem lugar a aplicação da 

regra estabelecida pelo artigo 42, Parágrafo Único, do Código de Defesa 

do Consumidor 3. Tendo sido efetuada a cobrança de valores sobejantes, 

em razão da indevida redução do abatimento anunciado, não se pode 

concluir pela existência de simples erro justificável pelas circunstâncias 

do negócio, razão pela qual deve incidir, sobre os valores pagos a maior, 

a sanção da dobra, preconizada pelo dispositivo consumerista. 

Precedente desta Turma . 4. Tendo a instituição de ensino recorrente 

deixado de comprovar que a cobrança de valores pela emissão de 

histórico escolar, na forma defendida, seria justificada pelo fato de se 

tratar de segunda via, escorreita a sentença que, reconhecendo a 

abusividade da cobrança, determina a restituição, em dobro, dos valores 

cobrados sob tal pretexto. 5. Apelo conhecido e desprovido. Arcará a 

recorrente vencida com o pagamento das custas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da  condenação.  (TJ-DF -  ACJ:  20140610124388  DF 

0012438-83.2014.8.07.0006, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA 

JUNIOR, Data de Julgamento: 27/01/2015, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

03/02/2015 . Pág.: 395). grifei Portanto, denota-se que as partes têm o 

dever de cumprir com o acordado, principalmente àquela que utiliza de 

atrativos visando angariar consumidores com as ofertas apresentadas. 

Logo, não tendo sido comprovado que o Autor estava sendo cobrado de 

acordo com o inicialmente pactuado, e, em que pese o próprio Autor ter 

afirmado que não efetuou o pagamento das mensalidades cobradas a 

maior, vislumbra-se que o fato ocorreu por razão destas terem sido 

exigidas de forma discrepante ao contratado. Assim, impõe-se que os 

débitos sejam declarados inexistentes, devendo as cobranças serem 

readequadas para que seja respeitado o contrato firmado entre as partes. 

Sendo assim, a teor do art. 14, §1º, I do CDC, resta demonstrada a falha 

na prestação de serviço por parte da Reclamada ao efetuar as cobranças 

das mensalidades em desacordo com o pactuado inicialmente, bem como 

inscrever os dados da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débitos que comprovados serem indevidos. Quanto aos danos morais, o 

dever de indenizar decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta 

Magna bem como dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: Art. 5º - 

(...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação. Art. 186 - Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927 

- Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Segundo disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a 

responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pode ser elidida se 

este comprovar: a) a inexistência de defeito na prestação do serviço; ou 

b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como anteriormente 

dito, trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de imposição legal 

(ope legis), recaindo sobre a Requerida o ônus de demonstrar a 

ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que com a inversão 

do ônus da prova cabia à parte Reclamada comprovar que as cobranças 

eram devidas e condizentes com o contratado, contudo, a nada provou. 

Resta patente nos autos que a má-prestação de serviços, aliada à 

cobrança indevida de débitos, não deve ser avaliado como mero dissabor, 

pois revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e 

o dever desta em indenizar os danos causados à parte. Dessa forma, 

caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da 

Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados 

com os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Sob tal perspectiva, o 

montante reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, donde nem poderá constituir 

enriquecimento ilícito em favor do Autor, tampouco medida leniente em 

favor da Requerida. No que se refere ao quantum da indenização, em 

reforço ao entendimento acima consignado, a melhor doutrina e 

jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o Juiz deve 

levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima do ofendido e nas suas relações sociais. Ademais, resta 

afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Por fim, no que se refere ao 

pleito de continuidade do Autor em frequentar o curso inicialmente 

contrato, ou, na impossibilidade do pedido, que lhe sejam reembolsados os 

valores pagos, tenho não merece acolhimento, posto que não há prova 

nos autos no sentido de que a instituição Ré tenha efetivamente impedido 

o Requerente de frequentar as aulas, sendo a escolha deste não 

comparecer ao curso, agindo assim por mera deliberalidade sua. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 – DETERMINAR à Requerida ao cumprimento da oferta denominada 

‘Bolsa Transferência’, equivalente a 70% de desconto nas mensalidades, 

durante o prazo de validade acordado entre as partes, bem como aos 

descontos das três primeiras mensalidades do curso, a serem cobradas 

nestas o valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) 

cada, sem a incidência de saldo residual, conforme previsto no documento 

- Id. 19187020. 2 - DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes as 

cobranças que foram exigidas em desacordo com o incialmente 

contratado. 3 - CONDENAR a Reclamada a realizar a readequação dos 

valores das mensalidades, conforme os descontos concedidos ao Autor 

no ato da matrícula, para que seja respeitado o contrato firmado entre as 

partes. 4 - DETERMINAR que após o refaturamento dos débitos discutidos 

nos autos, a Reclamada proceda à dedução dos eventuais valores já 

pagos pelo Autor e o crédito remanescente seja abatido nas próximas 

mensalidades, informando ao Reclamante de todo o procedimento. 5 - 

DETERMINAR que a Reclamada se abstenha de emitir cobranças das 

mensalidades em valor diverso ao que fora acordado entre as partes, 

salvo se houver anuência por parte do Reclamante. 6 - CONDENAR a 

Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso (Súmula 54 STJ). Intime-se a Reclamada para, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do Reclamante do cadastro 

de restrição de crédito, apenas no que se refere aos débitos discutidos 

nestes autos. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz de Direito 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000362-11.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANQUELIA MENDES LOPES (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR OAB - SP172682 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000362-11.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: FRANQUELIA MENDES LOPES EXECUTADO: GENERALI 

BRASIL SEGUROS S A Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 31496620] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informa os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 31524520], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 27 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-80.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001114-80.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

20860442] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informa os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 31231500], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 

de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002126-95.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY COSTA BEBER (REQUERENTE)

NADIA VILANI COSTA BEBER (REQUERENTE)

LUCAS LUIS COSTA BEBER (REQUERENTE)

STEPHANIE PANCINI NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

DAIANA COSTA BEBER OAB - MT0013781A (ADVOGADO(A))

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA PROCESSO: 

1002126-95.2019.8.11.0086 REQUERENTE: NADIA VILANI COSTA BEBER; 

ANDREY COSTA BEBER; STEPHANIE PANCINI NUNES; LUCAS LUIS 

COSTA BEBER. REQUERIDO: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA; AZUL LINHAS AEREAS I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR A primeira Reclamada 

suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, entretanto, a arguição não 

merece prosperar, uma vez que, por ser a intermediadora da transação, 

integra a cadeia de fornecedores e assim possui responsabilidade 

solidária perante o consumidor, conforme preceitua o artigo 7º, parágrafo 

único do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, JUIZADO 

ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. PASSAGENS AÉREAS. 

AQUISIÇÃO PELA INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PEDIDO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INTERMEDIADORA DE SERVIÇOS 

REJEITADA. SENTENÇA ANULADA. 1. Teoria da asserção. As condições 

da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da 

parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento 

jurisdicional almejado. A análise dos fatos e fundamentos do pedido 

remetem à incursão do mérito, a ser oportunamente analisado. Ademais, 

considerando que a recorrente adquiriu as passagens aéreas no sítio da 

recorrida, esta possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação 

que visa à rescisão do contrato e devolução dos valores pagos, mormente 

quando considerado que a recorrida/ré e a companhia aérea fazem parte 

da mesma cadeia produtiva, e que os fornecedores do serviço respondem 

solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7º 

parágrafo único e art. 25, § 1º, CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva 

rejeitada. 2. Afastada a preliminar, o julgamento diretamente pelo órgão 

colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º do 

CPC), na hipótese, não se mostra razoável, sobretudo por importar 

supressão da instância revisora. Desse modo, a nulidade da sentença e a 

remessa dos autos ao juizado de origem é medida que se impõe. 3. 

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a 

sentença e determinar o regular trâmite do processo. Sem condenação em 
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custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da lei 9099/95. 4. 

A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 

07171368520198070016 DF 0717136-85.2019.8.07.0016, Relator: 

SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 

13/12/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE: 21/01/2020). Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, 

aventada pela primeira Demandada. Superada a análise preliminar, passo 

à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, e 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. Trata-se 

de ação de reparação de danos materiais e morais em que alegam os 

Autores que adquiriram, na data de 24/05/2019, passagens aéreas da 

AZUL linhas aéreas, por meio do site de internet da segunda Ré, 

referentes ao trecho Cuiabá/MT– Brasília/DF com voo previsto para o dia 

25/06/2019 e Brasília/DF –Cuiabá/MT, com retorno agendado para o dia 

29/06/2019, pagando no total o valor de R$ 2.168,64 (dois mil cento e 

sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Aduzem que no dia 

27/05/2019, três dias após a compra, a primeira Requerente solicitou o 

cancelamento de todas as passagens, contudo, informam que não foi 

estornada a quantia paga pelas compras dos produtos, tendo sido 

cobradas multas abusivas por passageiro, além de encargos, sendo 

reembolsando somente o valor de R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro 

reais). Assim requerem a condenação das Reclamadas ao pagamento de 

indenização por danos materiais e morais. Em contestação, a primeira 

Requerida assevera que realiza tarefa de intermediação de serviços de 

turismo, e que por isso não é possível ser responsabilizada pela suposta 

falha na prestação dos serviços, já que a sua atuação se limita às vendas 

das passagens aéreas e não houve nenhum problema com as reservas 

por ela efetuadas. Sustenta ainda que prestou os devidos atendimentos 

aos consumidores, cumprindo com o seu serviço de intermediação, sendo 

certo que as partes Autoras tinham ciência dos termos do contrato. Ainda, 

afirma que não é responsável pela devolução dos valores retidos, posto 

que a empresa aérea Azul foi a recebedora das quantias. Assim, sustenta 

que inexiste qualquer conduta ilícita por ela praticada, o que afasta o 

dever de indenizar por danos de qualquer natureza. A segunda Ré, por 

sua vez, esclarece que as taxas de cancelamento e administrativas estão 

previstas no contrato de transporte firmado entre as partes, não havendo 

conduta ilícita da empresa aérea. Assevera que cumpre o comando da 

Resolução 400 da ANAC, qual prevê que o consumidor tem direito a 

receber o reembolso integral do valor pago somente em caso de 

desistência realizada em até 24 horas após a aquisição. Pleiteia a 

improcedência dos pedidos Autorais. Pois bem. A relação jurídica é de 

consumo, pois as partes litigantes se enquadram no conceito de 

consumidor e fornecedor, nos moldes da Lei nº 8.078/1990. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência dos 

consumidores, onde as Reclamada estão mais aptas a provarem o 

insucesso da demanda do que aqueles a demonstrarem a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Verifica-se dos autos que, após a compra das passagens aéreas, no 

prazo de reflexão previsto no Código de Defesa do Consumidor, três dias 

após a aquisição, os Autores decidiram pelo cancelamento da contratação 

realizada pela internet, sendo negada pelas partes Rés a devolução 

integral dos valores pagos. Estabelece o art. 49 do Código Consumerista 

um prazo de reflexão de sete dias para os contratos firmados fora do 

estabelecimento comercial. O consumidor tem a possibilidade de desistir 

do negócio sem qualquer motivação. Sobre o tema, o seguinte julgado do 

STJ: CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC 

RESPONSABILIDADE PELO VALOR DO SERVIÇO POSTAL DECORRENTE 

DA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. CONDUTA ABUSIVA. LEGALIDADE DA 

MULTA APLICADA PELO PROCON. 1. No presente caso, trata-se da 

legalidade de multa imposta à TV SKY SHOP (SHOPTIME) em razão do 

apurado em processos administrativos, por decorrência de reclamações 

realizadas pelos consumidores, no sentido de que havia cláusula 

contratual responsabilizando o consumidor pelas despesas com o serviço 

postal decorrente da devolução do produto do qual pretende-se desistir. 2. 

O art. 49 do CDC dispõe que, quando o contrato de consumo for concluído 

fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem o direito de desistir 

do negócio em 7 dias ("período de reflexão"), sem qualquer motivação. 

Trata-se do direito de arrependimento, que assegura o consumidor a 

realização de uma compra consciente, equilibrando as relações de 

consumo. 3. Exercido o direito de arrependimento, o parágrafo único do 

art. 49 do CDC especifica que o consumidor terá de volta, imediatamente e 

monetariamente atualizados, todos os valores eventualmente pagos, a 

qualquer título, durante o prazo de reflexão, entendendo-se incluídos 

nestes valores todas as despesas com o serviço postal para a devolução 

do produto, quantia esta que não pode ser repassada ao consumidor. 4. 

Eventuais prejuízos enfrentados pelo fornecedor neste tipo de 

contratação são inerentes à modalidade de venda agressiva fora do 

estabelecimento comercial (internet, telefone, domicílio). Aceitar o contrário 

é criar limitação ao direito de arrependimento legalmente não previsto, além 

de desestimular tal tipo de comércio tão comum nos dias atuais. 5. 

Recurso especial provido. (Resp. 1340604/RJ, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, de 

22/08/2013). grifei. Nesse passo, parece claro que a aquisição de 

passagem aérea pela internet não é diferente das demais contratações de 

produtos e serviços realizadas online pelo consumidor, a teor do artigo 49 

do CDC, in verbis: Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no 

prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do 

produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de 

produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, 

especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o 

consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os 

valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de 

reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados. 

Sobre o tema, a jurisprudência pátria assim entende: RECURSO 

INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

- COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PELA INTERNET -DIREITO DE 

ARREPENDIMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 49 DO CDC -AUTORES QUE 

SOLICITAM A RESTITUIÇÃO DO VALOR DOIS DIA APÓS A COMPRA - 

RETENÇÃO DOS VALORES - INDEVIDA - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO 

VALOR PAGO- DANO MORAL CONFIGURADO- QUANTUM 

CORRETAMENTE FIXADO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. Ante o exposto, esta 

Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste vot (TJPR - 

1ª Turma Recursal - 0003348-56.2014.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: 

FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - - J. 11.05.2015) 

(TJ-PR - RI: 000334856201481601820 PR 0003348-56.2014.8.16.0182/0 

(Acórdão), Relator: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO, 

Data de Julgamento: 11/05/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

13/05/2015). grifei. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS 

PELA INTERNET. EXERCÍCIO DE DIREITO DE ARREPENDIMENTO. 

COBRANÇA DE MULTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. No 

caso vertente, não houve recusa ao cancelamento da compra efetuada 

pela internet, mas houve indevida cobrança de multa no valor de 

R$322,03, pois não obstante as tentativas do autor de exercitar sem 

restrições o seu direito de arrependimento, a tese sustentada pela ré em 

sede de contestação deixa claro que a ré nega a aplicação pura e simples 

do direito de arrependimento, condicionando-a a determinadas 

circunstâncias não estabelecidas pela Lei 8.078/90 e art. 740 do CC. 2. 

Dessa forma, tenho que não pode ser considerado como um mero 

aborrecimento a situação na qual o fornecedor não soluciona a 

reclamação, levando o consumidor a contratar advogado ou servir-se da 

assistência judiciária do Estado para demandar pela solução judicial de 

algo que administrativamente poderia ser facilmente solucionado. 

SENTENÇA QUE SE REFORMA PARA CONDENAR O RÉU A INDENIZAR O 

AUTOR POR DANOS MORAIS, MODERADAMENTE ARBITRADOS EM 

R$3.000,00. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 

00010249320158190079 RJ 0001024-93.2015.8.19.0079, Relator: JDS. 

DES. JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 27/11/2015, 

VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

30/11/2015 00:01). grifei. No caso, não se vislumbra a ocorrência de 

prejuízo à companhia aérea, que teve tempo suficiente para negociar os 

assentos, considerando que os consumidores desistiram dos bilhetes três 

dias depois da compra, e vinte e nove dias antes do embarque. Além da 

disposição consumerista, incide na espécie também as regras do contrato 

de transporte, especialmente o artigo 740 do Código Civil, que permite a 

rescisão do ajuste antes da prestado o serviço, devendo ser devolvida a 

totalidade da quantia paga, se houver comunicação ao transportador com 

antecedência suficiente para sua renegociação. Assim, estando dentro do 

prazo de reflexão, completamente cabível, neste caso concreto, a 
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aplicação do direito de arrependimento em sua integralidade. Portanto, 

devem ser reparados os danos materiais consistentes na devolução 

integral dos valores das passagens aéreas contratadas pelos Autores, 

sendo ilícita a cobrança de multas e taxas pela rescisão do negócio, tudo 

conforme os fundamentos supramencionados. Desta forma, cabível a 

devolução integral dos valores pagos pelas passagens aéreas 

canceladas e, tendo as Reclamadas restituído parte, cabível ainda a 

devolução do valor de R$ 1.794,64 (um mil setecentos e noventa e quatro 

reais e sessenta e quatro centavos). Consigno, ainda, que o valor deve 

ser devolvido da forma simples, pois ausente a cobrança indevida, 

requisito essencial para a autorização da devolução dobrada, nos termos 

do parágrafo único do artigo 42 do CDC. Quanto ao dano moral, entendo 

não ser cabível na espécie, posto que os simples aborrecimentos do 

cotidiano não podem ensejar indenização por dano moral, visto que fazem 

parte da vida diária e não trazem maiores consequências ao indivíduo. 

Caso se considerasse que qualquer aborrecimento ou desentendimento 

ensejasse dano moral, assistiríamos a uma banalização deste instituto e a 

vida em sociedade se tornaria inviável. Nesse sentido, DIREITO CIVIL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. COMPRA 

DA PASSAGEM POR INTERNET. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO 

MORAL. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de 

acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Efeito suspensivo. Nos 

Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente 

se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano 

irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso 

em exame. 3 - Transporte aéreo. Compra da passagem por internet. No 

caso, o autor comprou cinco bilhetes aéreos com destino a João Pessoa, 

pelo site da CVC (ID n. 4827210). Contudo, ao contrário do parcelamento 

do valor das passagens escolhido, a fatura do cartão de crédito debitou 

somente uma parcela, no valor integral. Por isso, solicitou o cancelamento 

da compra por diversas vezes, sendo o primeiro pedido realizado duas 

horas após a compra, mas que não foi atendido pela empresa recorrente. 

4 - Desistência. Restituição do valor. A faculdade de desistir das compras 

fora do estabelecimento do fornecedor, prevista no art. 49 do CDC, 

aplica-se aos contratos de transporte aéreo concluídos por meio da 

internet. Ademais, o exercício do direito de arrependimento, por constituir 

faculdade do consumidor não o sujeita a aplicação de multa. Precedentes 

na 1ª. Turma (Acórdão n.398269, 20080111250468ACJ, Relator: WILDE 

MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 12/01/2010. Pág.: 151). 

Assim, cabível a restituição do valor pago, que corresponde ao montante 

de 4.855,24. 5 - Dano moral. A não restituição do valor pago após o pedido 

de cancelamento da compra não causa, por si só, violação aos direitos da 

personalidade. Sem demonstração de que a dignidade do consumidor foi 

atingida, ou que teve prejuízos que ultrapassassem a esfera do mero 

dissabor, não há que se falar em indenização por danos morais. Portanto, 

a reparação se limita à restituição do valor pago. Sentença que se reforma 

neste ponto para afastar a condenação à reparação por danos morais. 6 - 

Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários 

a d v o c a t í c i o s .  ( T J - D F  0 7 1 4 7 1 7 2 9 2 0 1 8 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0714717-29.2018.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 17/08/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

31/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada). grifei. IV – DISPOSITIVO Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação e o faço para: 1 - 

CONDENAR as Reclamadas solidariamente a restituírem os Reclamantes, a 

título de danos materiais, no valor total de R$ 1.794,64 (um mil setecentos 

e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos), na forma simples, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código 

Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do desembolso 

(Súmula 43 STJ). Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-19.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MASCARENHAS DE MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA PROCESSO: 

1000689-19.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ADRIANA MASCARENHAS DE 

MENESES REQUERIDO: BANCO ITAULEASING S.A. ESSE SO COM 

PERÍCIA. Sem competencia dos juizados. I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme disciplina o artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência 

de questões preliminares, passo à apreciação do mérito da demanda. II - 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes 

do artigo 355, I do CPC. Trata-se de ação de obrigação de fazer e pedido 

de indenização por danos morais, na qual a Autora relata que era 

arrendadora do contrato de leasing firmado com o banco Réu para a 

aquisição do automóvel Fiat/Palio Fireflex, ano 2005, placas: ANJ1674. 

Aduz que posteriormente à contratação, houve a venda do referido 

veículo para o Sr. Kassem Ali Hamad, tendo o Requerido anuído 

expressamente com cessão de direitos e obrigações do contrato de 

arrendamento mercantil, sendo a dívida assumida pelo adquirente, 

inclusive passando este a receber as cobranças de pagamento em seu 

endereço. Assevera que após os trâmites legais devidamente realizados, 

foi surpreendida com uma notificação do DETRAN/MT, que informava 

sobre a suspensão do seu direito de dirigir em razão de infrações 

cometidas nos anos de 2014 e 2015, relativas ao veículo vendido (placas: 

ANJ 1674), oportunidade em que teve ciência que, mesmo com a quitação 

do veículo pelo adquirente, o Requerido não havia efetuado a 

transferência do automóvel, tampouco baixado o gravame acerca do 

arrendamento adimplido. Afiança que somente foi procedida pelo Banco a 

baixa na restrição em 16/04/2018, sendo que ainda consta o seu nome 

nos documentos do veículo, não obstante a celebração da cessão de 

direitos realizada no ano de 2006. Relata, ainda, que o legítimo proprietário 

do veículo em questão ingressou com ação judicial visando solucionar o 

impasse, tendo o processo nº. 1000856-24.2017.8.26.0495 tramitado na 

comarca de Registro/SP, qual foi julgada procedente a ação condenando o 

banco Réu à providenciar a baixa no gravame, no prazo de 05 (cinco) 

dias, bem como indenizar o ora Autor pelos danos morais suportados. A 

respeitável sentença foi levada à apreciação do Tribunal de Justiça 

daquele Estado, por meio do Recurso de Apelação interposto pelo 

Demandado, que restou no parcial provimento do apelo tão somente para 

minorar o valor da condenação imposta a título de danos morais, 

permanecendo incólume os demais termos da decisão de piso. O digno 

Acórdão transitou em julgado em 29/06/2018. Entretanto, afirma que 

apesar da condenação, o Réu permanece inerte com a obrigação posta, e, 

em virtude de ter sido suspenso o seu direito de dirigir face às infrações 

de transito registradas no veículo objeto de discussão, a Autora requer a 

condenação do banco Requerido para que este proceda com a baixa no 

gravame, bem como realize a transferência de propriedade do aludido 

automóvel para o legítimo proprietário, e seja compelido ainda à 

indenização por danos morais. O Requerido, por sua vez, aduz em sua 

peça de defesa que assim que tomou conhecimento desta ação, buscou 

firmar um acordo com a Autora, contudo, não foi possível localiza-la. 

Assevera que o valor requerido a título de danos morais é irrazoável e 

desproporcional, pois não condizem com a extensão dos danos 

experimentados pela Requerente e o comportamento de boa-fé da 

instituição, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos autorais. 

Pois bem. No caso, tratando-se de relação de consumo, na qual o 

Reclamado encontra-se mais apto a provar o insucesso da demanda do 

que a Reclamante em demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Da detida análise dos autos, 

constata-se que a Autora celebrou contrato de cessão de direitos com o 

Sr. Kassem Ali Hamad, do veículo Fiat/Palio Fireflex, ano 2005, de placas 

ANJ1674, no ano de 2006, tendo este assumido o ajuste com a anuência 
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do Requerido, cuja quitação fora efetuada integralmente pelo adquirente, 

conforme se extrai da Sentença proferida nos autos nº 

1000856-24.2017.8.26.0495, tramitada na comarca de Registro/SP – Id. 

18978498. Em outras palavras, não restam dúvidas que o comprador do 

veículo saldou o referido contrato, segundo documentos acima 

mencionados. Desse modo, conclui-se que, de fato, o arrendamento 

mercantil foi completamente pago, incumbindo ao banco Réu proceder à 

baixa no gravame, conforme disciplina a Resolução nº 689/2017 do 

CONTRAN: Art. 16. Após cumprida pela instituição credora a obrigação de 

prestar informação relativa a quitação das obrigações do devedor perante 

a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo 

procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do 

Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, 

sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da 

transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou 

o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo. Cumpre 

ressaltar que a liberação do gravame trata-se de dever procedimental dos 

fornecedores de veículos no mercado de consumo, e que, portanto, não 

se cuida de mera faculdade da instituição financeira, de modo que a 

legislação em vigor confere-lhe o prazo de 10 dias para que promova o 

seu cancelamento, o que não fora observado no presente caso pelo 

Reclamado. Conquanto a Requerente ter afirmado na exordial que o 

veículo em voga se apresenta com o gravame baixado em 16/04/2018, em 

pesquisa ao sistema RENAJUD, constatou-se que o automóvel em questão 

ainda possui a restrição junto ao banco Demandado, fato este inclusive 

não alegado pela defesa do Requerido, qual se limitou a afirmar que não 

foi possível firmar um acordo com a Demandante, pois não localizada, e a 

impugnar o pedido de indenização extrapatrimonial. Insta consignar que o 

Réu negligenciou não somente neste caso, mas também desobedeceu a 

ordem judicial emanada do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, agindo 

em completa inobservância com o seu encargo, desacatando e 

menosprezando a punição imposta. Registra-se, por oportuno, que o 

Demandado é contumaz em sua omissão, posto que, além de não cumprir 

com os prazos e obrigações impostos pela legislação atinente ao caso - o 

que não se pode olvidar, pois trata-se de uma instituição que atua no ramo 

administrativo-financeiro há vários anos-, ainda transgrediu a 

Determinação que fora submetido no processo que restou vencido. Diante 

disso, mostra-se totalmente sem cabimento a alegação da parte Ré de que 

adota conduta conciliatória, posto que, conforme amplamente 

demonstrado, seu comportamento até então adotado foi redondamente 

divorciado do declarado. Tal argumento demonstra sua intenção 

deliberada de não cumprir com sua obrigação, uma vez que em contratos 

de leasing o carro fica em nome da instituição financeira. Desta forma, no 

término do pagamento das prestações, o banco deve fazer o comunicado 

de desalienação ao órgão de trânsito estadual. Sendo assim, após a 

adimplemento contratual, deveria o Requerido ter providenciado toda a 

documentação necessária e efetuado a comunicação ao Detran para que 

a baixa fosse realizada. Logo, o Reclamado é responsável sim, tanto pela 

baixa como pela transferência. No entanto, este não cumpriu com essa 

obrigação por anos, isto é, não fez a transferência nem a baixa do 

gravame, causando danos à Requerente, de ordem moral, que 

ultrapassam em muito a barreira do mero aborrecimento, visto que foi 

suspenso o seu direito de dirigir em razão de infrações cometidos no 

veículo em questão que permanece registrado o seu nome. Nessa esteira, 

a jurisprudência corrobora, APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO. BAIXA NO GRAVAME. DEMORA. DANOS 

MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. QUANTUM. SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. Após quitado 

o valor do financiamento, a instituição financeira tem 10 dias para 

proceder à baixa no gravame (art. 9º, da Resolução 320/2009 do 

CONTRAN). Se assim não procede, provoca danos de ordem moral e 

material. Dano material configurado na espécie, decorrente da 

indisponibilidade de numerário pela negociação do veículo, cujo 

recebimento estava condicionado à baixa do gravame. Indenização 

devida, em valor equivalente à remuneração da caderneta de poupança 

para esse numerário, no período entre a data em que o gravame deveria 

ter sido baixado e aquele em que efetivamente isso ocorreu. A demora de 

dez meses para a instituição financeira proceder à baixa do gravame de 

veículo quando já pago o valor do financiamento caracteriza dano moral. 

Indenização devida, em valor suficiente para amenizar a dor de ordem 

moral da vítima e, ao mesmo tempo, desestimular, de forma contundente, 

qualquer atividade nociva similar à denunciada, por parte do réu. Sentença 

reformada em parte. Apelo provido parcialmente. (Apelação n.º 

0316509-32.2011.8.05.0001. Terceira Câmara Cível. Relatora Desª. Telma 

Laura Silva Britto. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia). Outrossim, na 

linha do entendimento esposado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a 

demora em baixar o gravame de veículo, quando já pago o valor do 

financiamento, acarreta dano de ordem moral: Ação de obrigação de fazer 

c.c. indenização por danos morais - manutenção de gravame sobre 

veículo após a quitação da dívida pelo autor – inadmissibilidade - 

incumbência do réu de liberar automaticamente o gravame do veículo nos 

órgãos ou entidades executivos de trânsito – Resolução nº 320/2009 do 

CONTRAN - caracterizada incúria do banco – danos morais configurados 

– desnecessária prova do prejuízo – manutenção do "quantum debeatur" – 

demanda procedente – recurso improvido.(...) 6. O apelo não merece 

acolhimento. “In casu”, o autor trouxe aos autos cópia da decisão 

proferida na ação de busca e apreensão promovida pelo banco (autos nº 

4004308-29.2013.8.26.0269), onde restou consignado que houve o 

pagamento integral da dívida, inclusive com determinação de imediata 

restituição do veículo a ele (fls.90/92).8(...)Deve-se ainda ter em conta que 

é dever do apelante baixar automaticamente o gravame após a quitação 

do financiamento ajustado, consoante Resolução nº 320/2009 do 

CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), art. 9º: “Após o cumprimento 

das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, 

automática e eletronicamente a informação da baixa do gravame junto ao 

órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver 

registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”. Nessas 

condições, patenteia-se a conduta culposa do recorrente. Por 

imprudência, negligência ou imperícia na ausência de cumprimento da 

obrigação legal imposta, permitiu o êxito da irregularidade, causando o 

dano alvitrado, por conseguinte devendo reparar o ato ilícito praticado. Aí 

caracterizada a responsabilidade e o nexo causal com o prejuízo moral. 

Registra-se aqui que o réu promoveu a baixa do gravame após a decisão 

monocrática (fls.173/175 e fls.178), todavia nada justifica a demora em 

efetuar a liberação do gravame que recaía sobre o veículo. Outrossim, 

relativamente à comprovação dos prejuízos, tem-se que “provados os 

fatos, nem há necessidade da prova do dano moral, porque a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação (CF/88, art. 5º, V e X), de modo a tornar-se desnecessária a 

prova do prejuízo em concreto. A prova do dano se satisfaz, na espécie, 

com a demonstração do fato externo que o originou e pela experiência 

comum” (STJ - 3ª T., REsp. 261.028-RJ, REL. MIN. MENEZES DIREITO, j. 

30.05.01; RSTJ 152/389; STJ 4ª T., REsp. 241.813-SP, REL. MIN. SÁLVIO 

DE FIGUEIREDO, j. 23.10.01). Houve positivada incúria e displicência no 

trato com o cliente, para cujo comportamento não se pode imputar 

morosidade ou negligência, uma vez que é incumbência do requerido 

baixar o gravame no órgão de trânsito...” (TJSP, 16ª Câmara de Direito 

Privado, APC n. 1003178-84.2015.8.26.0269, rel. Des. Jovino de Sylos, j. 

07/06/2016). Responsabilidade civil – Obrigação de fazer c.c. indenização 

por danos morais (...) Responsabilidade civil – Baixa do gravame – 

Quitação do contrato – Responsabilidade do banco réu – Demora 

injustificada de cerca de três meses para a baixa do gravame – Art. 9º da 

Resolução 320, de 5.6.2009, do Contran -Dano moral caracterizado ...” 

(TJSP, 23ª Câmara de Direito Privado, APC n. 1006118-42.2014.8.26.0597, 

rel. Des. José Marcos Marrone, j. 22/06/2016). Em consequência disso, 

impõe-se o acolhimento da pretensão indenizatória da Autora, e, por 

consequência, a condenação do Requerido ao ressarcimento dos 

prejuízos extrapatrimoniais sofridos por aquela. Assim sendo, devida a 

indenização por danos morais, deve-se passar à análise do quantum 

indenizatório. Conforme orienta a jurisprudência, a indenização por dano 

moral é arbitrável, mediante estimativa prudencial que leve em conta a 

necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e de dissuadir, 

de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Além da gravidade do fato e 

da extensão da lesão à moral, cumpre observar a situação econômica do 

autor da conduta lesiva, circunstância fundamental a ser considerada 

para que a condenação pelos danos morais sofridos repercuta como 

sanção. Na hipótese de dano moral, a paga pecuniária há que representar, 

para o ofendido, uma satisfação que, psicologicamente, possa neutralizar 

ou, ao menos, anestesiar parcialmente os efeitos dos dissabores 

impingidos. A eficácia da contraprestação a ser fornecida residirá, com 

exatidão, na sua aptidão para proporcionar tal satisfação, de modo que, 

sem que configure um enriquecimento sem causa para o ofendido, 
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imponha ao causador do dano um impacto suficiente, desestimulando-o a 

cometer novos atentados similares contra outras pessoas, pelo que, 

conforme autoriza o artigo 186 do Código Civil e o artigo 6º da Lei 

9.099/95, entendo como razoável e proporcional a indenização fixada no 

montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). III – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA a presente ação para: 1 – DETERMINAR ao 

Requerido que providencie a baixa no gravame, no prazo de 05 (cinco) 

dias. 2 - CONDENAR o Requerido a indenizar a Reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a 

partir do evento danoso. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz de 

Direito para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-55.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL E MICHEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI - BRASIL TELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

8010185-55.2016.811.0086 Reclamante: Michel e Michel Ltda - Me 

Reclamada: Oi Móvel S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com arrimo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença em face de Oi Móvel S.A. Pois bem, no dia 29 de junho 2016, o 

Juízo da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, nos autos sob nº 0203711-65.2016.8.19.0001, deferiu o 

processamento da recuperação judicial da reclamada Oi S.A. e de outras 

seis empresas pertencentes ao mesmo grupo, ficando a Executada 

impedida de efetuar qualquer pagamento, com fato gerador anterior ao 

pedido, fora do plano de recuperação judicial. Ademais, nos termos do art. 

59 da Lei 11.101/2005, o plano de recuperação judicial implica na novação 

dos créditos anteriores ao pedido, ensejando a extinção da obrigação 

original através da constituição de uma nova obrigação, sujeitando o 

devedor e todos os credores ao referido plano. Nesse cenário, torna-se 

evidente que a competência para dar prosseguimento a presente 

execução é da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de Janeiro. A Exequente apresentou cálculo no valor de 3.493,02 (três 

mil, quatrocentos e noventa e três reais e dois centavos), na data de 

01/03/2019, do qual a Executada foi intimada para pagar ou apresentar 

impugnação, tendo a Executada pugnado pela expedição de certidão de 

crédito, concordando tacitamente com o cálculo apresentado. Entretanto, 

embora a Executada não tenha impugnado o cálculo apresentado, é 

incabível a aplicação de multa em virtude da Recuperação Judicial. Assim, 

opino pela homologação do cálculo no valor de R$ 3.175,48 (três mil, cento 

e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Isto posto, opino pela 

EXTINÇÃO do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso X, do Código de Processo Civil, devendo o credor habilitar sem 

crédito junto ao Juízo Recuperacional. Expeça-se Certidão de Crédito no 

valor de 3.175,48 (três mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e oito 

centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei 9.099/95. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito
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WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))
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RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR CAMARGO SAMPAIO OAB - SP385092 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA PROCESSO: 

1000115-64.2017.8.11.0086 REQUERENTE: M. D. PEREIRA COMERCIO - 

EPP REQUERIDO: RAPIDO TRANSPAULO LTDA I - RELATÓRIO Dispensado 

o relatório, consoante disciplina o artigo 38 da Lei 9.099/95. II - 

PRELIMINARES Inicialmente, deixo de apreciar o pedido de concessão da 

assistência judiciária gratuita requerido preliminarmente pela Promovida, 

uma vez que o acesso ao Juizado Especial, em primeiro grau de jurisdição, 

independerá de despesas processuais e o momento oportuno para a 

análise da gratuidade se revela na interposição de Recurso Inominado, 

conforme disposto no artigo 54 da Lei 9.099/95. Ainda, a Requerida aventa 

a preliminar de incompetência deste juízo, posto que a relação jurídica 

firmada entre as partes se trata de contrato de transporte, regido pelo 

Código Civil. Assim, sustenta que a competência para processar e julgar a 

demanda é do foro onde está a sede da Requerida, conforme preceitua o 

artigo 53, III, ‘a’ do CPC. Rejeito, pois, a preliminar discutida, visto que se 

trata de ação indenizatória decorrente da prestação de serviços de 

transporte de carga, a qual pode ser ajuizada no foro do domicilio do 

Autor, a teor do disposto no artigo 4º, inciso III, da Lei 9.099/95. A 

propósito, RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. 

DEMORA NO DESCARREGAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO 

DA COMARCA DA RESIDÊNCIA DO AUTOR SEGUNDO O DISPOSTO NO 

ART. 4º, INCISO III, DA LEI 9.099/1995. Em se tratando de ação de 

reparação de danos decorrente da demora no descarregamento de carga 

transportada via rodoviária, o foro competente é o do domicílio do autor, 

em conformidade ao disposto no art. 4º, inciso III, da Lei 9.099/1995, no 

caso, Catuípe-RS. - SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005482849, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 

28/04/2016). Ademais, cumpre salientar que as demandas intentadas no 

Juizado Especial não se restringem às causas consumeristas, mas sim 

àquelas cujas competências estão disciplinadas no artigo 3º da Lei 

9.099/95. No que concerne ao pedido de apreciação da petição juntada no 

Id. 19197435 – justificativa ao cumprimento da medida liminar imposta, em 

razão da mesma se confundir com o mérito da lide, com ele será 

analisada. Ainda, a Ré alega que não detém legitimidade para figurar no 

polo passivo da presente demanda, tendo em vista que as mercadorias 

objeto do pedido não estão na sua posse. Contudo, afasto a preliminar 

suscitada, posto que o Demandado figurou como transportador da carga 

na relação posta em apreciação, e o cerne da questão envolve justamente 

o transporte contratado. Corroborando, RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ALEGAÇÃO DE 

DEMORA EXCESSIVA PARA CARREGAMENTO DO CAMINHÃO. 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. LEGITIMIDADE ATIVA E 

PASSIVA CONFIGURADAS. ANÁLISE DO MÉRITO COM BASE NO 

PERMISSIVO DO ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA A TEOR 

DO ART. 373, I, DO CPC. Tratando-se de ação indenizatória, é competente 

o foro do domicílio do autor, conforme a previsão do art. 4º, III, da Lei n. 

9.099/95. Legitimidade ativa configurada, uma vez que o autor figurou 

como transportador da carga na relação posta em análise. Legitimidade 

passiva do mesmo modo configurada, uma vez que a demora excessiva 

no carregamento do caminhão ocorreu, em tese, por ato da ré. Quanto ao 

mérito, cabia ao demandante demonstrar com segurança o horário de 

chegada e partida da sede da ré para viabilizar apuração do excesso ao 

limite de tempo previsto no art. 11, § 5º, da Lei n. 11.442/07. Não logrando 
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êxito em atender ao seu ônus probatório, é improcedente o pedido inicial. 

RECURSO PROVIDO, EM PARTE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL 

AFASTADA. NO MÉRITO, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DO 

AUTOR. (Recurso Cível Nº 71006648745, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado 

em 12/04/2017). grifei. Superadas as análises preliminares, passo à 

apreciação do mérito da demanda. III - MÉRITO Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, 

proposta por M.D. PEREIRA COMERCIO - EPP em face de RAPIDO 

TRANSPAULO LTDA, na qual a empresa Autora alega que em 31/03/2017 

efetuou uma compra com terceiro (Novus Produtos Eletrônicos Ltda), e 

contratou os serviços da Requerida para o transporte das mercadorias da 

cidade de Porto Alegre - RS para Nova Mutum-MT. Assevera que a 

Demandada realizou a coleta das mercadorias junto à empresa vendedora 

em 03/04/2017, tendo como previsão para entrega da carga em 

13/04/2017, entretanto, até a propositura da ação (19/05/2017), a 

Requerente não havia recebido os produtos, mesmo após várias 

tentativas. Assim, requer a condenação da Ré a entregar a coisa 

incólume, bem como reparação por danos morais e materiais 

experimentados. A Requerida, por sua vez, sustenta que as mercadorias 

não foram recebidas pela Autora porque foram devolvidas à empresa 

remetente. Assevera que o acordo de devolução se deu entre as partes 

contratantes, a saber, entre o remetente (Novus Produtos Eletrônicos 

Ltda) e a destinatária (Autora), sendo que apenas cumpriu com as ordens 

que lhe foram emanadas, visto que a sua obrigação era apenas 

transportar dos produtos. Aduz que devido à solicitação de retorno das 

mercadorias ao destinatário, este procedeu com a devolução em 07/2017, 

afiançando que a empresa Autora tem pleno conhecimento dos fatos, 

restando evidente que apenas ingressou com a presente ação com nítida 

má-fé, na tentativa de imputar condenação à Requerida que sabe não ser 

admissível. Asseverou acerca da ausência de sua responsabilidade, bem 

como pela impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, posto 

que, conforme dito, a mercadoria foi estornada para a sua origem, 

inexistindo, portanto, danos materiais e extrapatrimoniais a serem atribuído 

à Ré, pugnando, ao final, pela improcedência da ação. Pois bem. A 

discussão travada nos autos diz respeito a contrato de transporte de 

mercadoria, cuja responsabilidade é objetiva, e, desse modo, em nada 

aproveita à parte Ré comprovar que a mercadoria foi devolvida, pois tal 

fato não afastaria a sua responsabilidade, salvo se a devolução ocorreu 

por pedido da contratante, o que demandaria de provas contundentes a 

serem postas. A respeito do transporte de coisas, disciplina o Código Civil 

em seu artigo 750: Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada 

ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou 

seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao 

destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado. Como 

é cediço e já explanado, a responsabilidade do transportador é objetiva, 

ou seja, independe da comprovação de culpa, e decorre do risco da 

atividade desenvolvida. Nesse sentido leciona Sérgio Cavalieri Filho em 

sua obra Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 10ª edição: “(...) 

Com base nessas premissas, a melhor doutrina e jurisprudência evoluíram 

no sentido de reconhecer responsabilidade objetiva ao transportador, 

fundada na teoria do risco (Aguiar Dias, Responsabilidade civil, v. I, nº 

109; Agostinho Alvim, ob. Cit., p. 318). Embora falasse em presunção de 

culpa, a lei realmente havia estabelecido uma presunção de 

responsabilidade contra o transportador, que só poderia ser elidida por 

aquelas causas expressamente nela previstas. Ocorrido o acidente que 

vitimou o viajante, subsistirá a responsabilidade do transportador, a 

despeito da ausência de culpa, porque esta é despicienda em face da 

teoria do risco, a única compatível com a cláusula de incolumidade, ínsita 

no contrato de transporte. (pág. 331).” Nesse sentido, a jurisprudência é 

uníssona: EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - 

TRANSPORTE DE MERCADORIA - CARGA DANIFICADA - IRRELEVÂNCIA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. A 

responsabilidade da empresa transportadora é objetiva, de forma que só 

poderá se isentar do dever de indenizar pelas avarias causadas à carga 

transportada, se provar que os danos decorreram de culpa exclusiva da 

vítima, força maior ou caso fortuito, sendo seu o ônus probatório. É tácito 

o dever da requerida em fazer com que a carga chegue incólume ao seu 

destino, sendo certo que o fato de a contratante ter se responsabilizado 

pela carga e descarga da mercadoria não elide a responsabilidade da 

transportadora. A culpabilidade da transportadora consistiu em não 

verificar a integridade da madeira que foi utilizada para conter a carga, em 

suma, em não se resguardar de que a carga estava segura, em condições 

de ser transportada, cujo ônus lhe compete. (TJMG - Apelação Cível nº 

1.0287.15.002364-9/001, Relator Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª 

Câmara Cível, julgamento em 21/03/2019, publicação da sumula em 

29/03/2019). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE 

TRANSPORTE. SACAS DE CAFÉ. ROUBO DA CARGA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. ART 750 DO 

CODIGO CIVIL. SÚMULA 161 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - A legitimidade para a causa consiste na 

aptidão específica de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face 

da existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se 

funda o pedido do autor. Comprovada essa aptidão, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva. 2 - Nos termos do art 750 do CC e da Súmula nº 

161 do STF, a transportadora é objetivamente responsável pela carga, 

desde o recebimento da coisa até a entrega ao destinatário. 3 - 

Comprovado o furto da mercadoria durante o transporte, é devida a 

responsabilização da transportadora pelo evento danoso. (TJMG - 

Apelação Cível nº 1.0220.14.001917-9/002, Relator Des. Marcos Lincoln, 

11ª Câmara Cível, julgamento em 26/09/2018, publicação da sumula em 

28/09/2018) grifei. Ademais, o contrato de transporte é classificado como 

um contrato de resultado, de forma que a responsabilidade da 

transportadora é objetiva, sendo ilidida apenas pelas excludentes 

previstas no artigo 12 da Lei nº 11.442/2007. Demonstrado que as 

mercadorias não foram entregues à destinatária da carga, e que tal fato 

não foi imputável à ato do expedidor ou da Autora, tal evento configura a 

negligência da empresa transportadora. No caso dos autos, verifica-se 

que a Requerida realizou a coleta dos produtos junto ao emitente em 

03/04/2017 (Id. 7271455), fato incontroverso, posto que a Ré reconhece o 

recebimento das mercadorias. Ainda, dos documentos apresentados pela 

Autora, nota-se que o preposto da empresa Demandada reconhece o 

atraso na entrega das mercadorias, imputando a ocorrência da demora ao 

fato de a empresa transportadora estar com problemas internos (Id. 

7271522). Vislumbra-se, ademais, que a Demandada, sob alegação de 

que recebeu solicitação para que os produtos retornassem ao 

destinatário, procedeu com a devolução da carga à empresa emitente 

somente em 07/2017, conforme exposto em sua defesa. Da análise da 

controvérsia, não se mostra razoável a alegação da Ré de que os 

produtos foram devolvidos a pedido das partes contratantes, posto que a 

Autora demostrou satisfatoriamente que buscou recebe-los após a 

contratação do transporte, contudo, não foi possível em virtude da 

conduta da transportadora. Conclui-se, portanto, que a Ré retirou a carga 

para o transporte em abril de 2017, entretanto, permaneceu com esta em 

depósito até julho de 2017, ou seja, por aproximadamente três meses, sem 

que houvesse motivos para tal, apesar dos apelos da Autora para receber 

os produtos destinados à venda em seu comercio local. Ora, em assim 

sendo, de rigor reconhecer que houve falha na prestação de serviços por 

parte da Ré, tendo em vista que a carga, a toda evidência, não foi 

entregue por descuido e descaso da transportadora, pois o desmazelo 

poderia ter sido evitado se a Ré tivesse realizado a entrega, ou, na 

impossibilidade de fazê-la, comunicado à Autora, buscando solucionar o 

caso de forma diversa, como, por exemplo, enviando a mercadoria por 

outra transportadora do ramo, e não simplesmente se omitindo de sua 

obrigação com o confisco dos bens, por meses. E nem se venha dizer que 

a transportadora Demandada agiu com boa-fé, pois é dever do 

transportador entregar a mercadoria ao destinatário, nos termos do artigo 

754 do Código Civil, assim devendo tomar toda a cautela possível para que 

isso aconteça. Com efeito, restando demonstrado que houve falha na 

prestação de serviços e não ficando comprovada nenhuma excludente de 

responsabilidade, é inegável o dever da Requerida de indenizar a Autora 

pelos danos sofridos. Constata-se, entretanto, que as mercadorias foram 

devolvidas para a empresa emitente da carga – Novus Produtos 

Eletrônicos Ltda, o que significa dizer que a transportadora Ré, embora 

tenha ficado de posse das mercadorias por um período, não detém mais a 

posse dos bens. Assim, não há como imputar condenação para o 

ressarcimento nos valores dos produtos adquiridos, vez que estes foram 

entregues ao emitente, devendo a Autora, caso queira, requerer daquele a 

devolução da quantia paga ou a efetiva entrega da mercadoria. Contudo, 

em relação aos valores pagos pelo ICMS ao Estado, tendo como fato 

gerador a mercadoria, por esta não ter sido entregue à empresa Autora 

em virtude da conduta desidiosa da Requerida, tenho que incide obrigação 

desta em ressarcir o valor desembolsado. Portanto, devem ser reparados 
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os danos materiais consistentes no ressarcimento da quantia paga pelo 

Imposto, no montante equivalente a R$ 798,58 (setecentos e noventa e 

oito reais e cinquenta e oito centavos), devidamente corrigido 

monetariamente. No que tange ao pleito de indenização extrapatrimonial, 

embora admitida pela jurisprudência (Súmula 227 do STJ), eventual 

indenização por danos morais em favor da pessoa jurídica depende de 

prova específica do abalo à honra objetiva da empresa, que diz respeito 

ao prestígio de que goza no meio social, perante os seus clientes, 

fornecedores e terceiros. Na hipótese dos autos, não é possível 

vislumbrar a configuração dos aludidos danos morais, dada a total 

ausência de provas de que empresa Autora teve afetados o seu nome 

comercial, a sua reputação ou a sua credibilidade perante a coletividade, 

com prejuízo evidente e diretamente decorrente da conduta da Requerida. 

A Corte mato-grossense corrobora com o entendimento no sentido de, 

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

DECORRENTE DE ACIDENTE EM ESTRADA – DANO MORAL PESSOA 

JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HONRA OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – 

ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - APELO DO ESTADO 

PARCIALMENTE PROVIDO – NEGADO APELO DA EMPRESA REQUERIDA E 

EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. 1.Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso. 2. 

Inexistência do dever de indenizar por força do art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

O referido dispositivo legal não afasta ou exclui o dever do Estado em 

indenizar evento dano causado a terceiro, pelo contrário, reforça a ideia 

do dever de fiscalizar do Estado. É exatamente a não exclusão do Estado 

no seu dever de fiscalizar, decorrente de expressa previsão legal, que 

torna o Estado parte legítima para figurar no polo passivo da presente 

ação indenizatória. No entanto, a responsabilidade do Estado, em 

situações de má conservação de estradas quando há empresas licitadas 

para reforma de rodovias é apenas subsidiária. 3. Danos morais à pessoa 

jurídica. 4. Não resta dúvida que aplica-se à pessoa jurídica, no que 

couber, toda a proteção dos direitos da personalidade, conforme 

estabelece o art. 52, do Código Civil. Porém, a moral da pessoa jurídica é 

distinta da pessoa física, pois enquanto a abalo da pessoa física é 

subjetiva, a moral da pessoa jurídica é de ordem objetiva, sendo 

considerado abalo moral a boa fama, a reputação, a imagem e outros 

aspectos objetivos que a empresa apresenta perante a coletividade. 5. 

Questionamento acerca dos índices de juros moratórios e correção 

monetária. 6. O plenário do STF, em sede de repercussão geral, no 

Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 

20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles 

índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 

1º-F da Lei nº 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E. (...). 11. Apelo 

do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. 12. Negado provimento 

ao Apelo interposto pela empresa requerida. 13. Em sede de Reexame 

Necessário, sentença parcialmente retificada. (Ap 151158/2017, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019) (TJ-MT - APL: 000965443201281100551511582017 MT, 

Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 

03/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 22/01/2019). Grifei Dessa forma, diante dos fatos e 

fundamentos apresentados, tenho que não restou demonstrada a 

existência dos requisitos aptos a ensejar o dever de indenizar em danos 

morais por parte da Ré. Noutro giro, em relação ao pedido de aplicação 

das astreintes, pugnado pela Autora, tenho que o cabimento da multa 

cominatória se encontra amparado no artigo 498 do Código de Processo 

Civil, que é absolutamente claro sobre a sua aplicabilidade como meio de 

coação para que o Demandado cumpra a obrigação a ele imposta. 

Importante registrar que o fundamento de tal medida se baseia como meio 

indireto de coação sobre o devedor, a infundir psicologicamente influência 

sobre a sua vontade, no sentido de convencê-lo a prestar aquilo que lhe é 

exigido. Assim, na hipótese, entendo viável seja arbitrada a multa pelo 

descumprimento da obrigação de fazer, não com o intuito de visar o 

enriquecimento indevido da Autora, mas, apenas, para dar efetividade à 

medida. Ademais, muito embora as astreintes possam ser fixadas em 

valores altos, não pode o julgador se distanciar do princípio constitucional 

da razoabilidade e proporcionalidade, buscando evitar possível 

enriquecimento da parte que vier a se tornar credora. Corroborando, 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

MULTA POR DESCUMPRIMENTO - "ASTREINTES" - POSSIBILIDADE - 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO 

NÃO PROVIDO.- Nos termos do art. 498 do Código de Processo Civil de 

2015, a astreintes pode ser fixada a fim de garantir, coercitivamente, a 

efetivação da obrigação de fazer imposta a parte adversa.- Negado 

provimento ao Recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0520.09.025448-0/002, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2016, publicação da sumula em 

19/07/2016). In casu, tem-se que o Requerido foi intimado para o 

cumprimento da medida liminar deferida, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

26/03/2019, tendo apresentado a justificativa acerca da impossibilidade do 

cumprimento em 05/04/2019, após transcorrido dois dias do prazo final 

para manifestar nos autos, sem ter depositado, em igual prazo, o valor da 

mercadoria e frete em juízo, conforme determinado. Assim, em razão do 

cumprimento parcial da medida liminar, atendendo aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, acolho parcialmente a justificativa 

apresentada pela empresa Requerida e restrinjo a aplicação da multa a R$ 

3.000,00 (três mil reais), considerando que o serviço de frete perfazia a 

quantia de R$ 197,21 (cento e noventa e sete reais e vinte e um 

centavos), somente. IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – 

CONDENAR a Requerida a pagar à Requerente, a título de ressarcimento 

pelos danos materiais, o valor do ICMS consignado na nota fiscal juntado 

no Id. 7271431, que perfaz a quantia de R$ 798,58 (setecentos e noventa 

e oito reais e cinquenta e oito centavos), que deverá ser atualizado 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês a contar do desembolso. 2 – CONDENAR a Requerida a pagar à 

Requerente, a título de multa em virtude do descumprimento da decisão 

judicial no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser atualizado 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês a contar do primeiro dia posterior ao descumprimento (03/04/2019). 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz de Direito para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010692-16.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: WESLLY HERLLAN DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos pela 

Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27 desta última. Decido. 

O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, ateor do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e 

dos documentos carreados é suficiente para resolução das questões 

fáticas. Passo ao mérito. Trata-se de Ação Ordinária com Pedido Liminar 

proposta por Weslly Herllan da Silva em face de Estado de Mato Grosso e 

FUNCAB- Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt. Alega o 

reclamante que se inscreveu no concurso público para o provimento do 

cargo efetivo de soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, 

regido pelo Edital de Abertura nº 002/2013 – SAD/SESP/MT, de 18 de 

novembro de 2013 e concorreu a uma vaga da região de Nova Mutum/MT. 

Narra que o concurso conta com cinco fases: 1ª Exame Intelectual, 2ª 

Teste de Aptidão Física, 3ª Avaliação Psicológica, 4ª Exame 
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Médico-odontológico, e 5ª Investigação Documental e Funcional. Aduz que 

foi aprovado na 1ª fase, mas que na 2ª fase foi considerado “inapto”, em 

razão de sua altura. Narra que em consulta médica realizada em 

09.11.2016, extraiu-se que o candidato possui altura de 1,69m, possuindo 

condição suficiente para sua aprovação na fase do certame. Ao final 

requer a procedência da ação, permitindo, assim, seu ingresso na 

academia militar. Quanto a Reclamada FUNCAB, não tendo o Reclamante 

informado o endereço atualizado, opino pela extinção do feito, sem 

resolução de mérito, em relação a este. Inobstante o não comparecimento 

do requerido Estado de Mato Grosso à audiência de conciliação e a 

apresentação de contestação, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos 

materiais da revelia. Pois bem. É cediço que o Edital é a lei do concurso, 

vinculando tanto a Administração Pública quanto o candidato durante a 

realização do concurso público. Assim, a apreciação pelo Judiciário deve 

limitar-se somente aos critérios da legalidade. O Edital de Abertura nº 

002/2013 - SAD/SESP/MT, de 18 de Novembro de 2013, traz, 

expressamente, os requisitos exigidos para o ingresso na carreira, 

inclusive na fase do teste de aptidão física, bem como os prazos para 

recursos, de forma que a não impugnação ao Edital, conclui a sua 

anuência. De acordo o Edital em seu item 3.1: “3.1 Os requisitos básicos 

para inclusão nos cargos são, cumulativamente, os seguintes: (...) m) ter, 

descalço e descoberto, à altura mínima de 1,67m (um metro e sessenta e 

sete centímetros), para os candidatos do sexo masculino e peso 

proporcional a altura; Cumpre esclarecer que a alínea “a” do item 3.2 da 

norma editalícia é de clareza solar ao dispor que o não preenchimento dos 

requisitos previstos no item 3.1 , impede o candidato de ser incluído no 

cargo, in verbis: “3.2 Estará impedido de ser incluído no cargo o candidato 

que: a) Deixar de comprovar os requisitos específicos no subitem 3.1;” 

Embora o Reclamante tenha alegado nos autos que preenche o requisito 

no tocante a altura, não aportou aos autos qualquer elemento de prova 

que pudesse corroborar suas alegações. Assim, não tendo o reclamante 

demonstrado que preenche os requisitos previstos no edital, possuindo 

altura mínima de 1,67m, mesmo sabendo das penalidades para 

inobservância das normas editalícias, prosseguiu no certame, vindo a ser 

eliminado na fase de aptidão física, pois a banca examinadora considerou 

que houve descumprimento das normas previstas em edital, não restando 

evidenciado vícios ou nulidades no ato administrativo praticado. Nesse 

sentido a jurisprudência, vejamos: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.CONCURSO 

PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO FORMAÇÃO DE 

SOLDADOS-CFSD/PM/2012. ALTURA MÍNIMA. SEXO FEMININO. PREVISÃO 

EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVAS 

PRÉ-CONSTITUÍDAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. 1- A 

ação mandamental foi proposta alegando suposta violação de direito 

líquido e certo por ter sido eliminada na avaliação de saúde- exame 

antropométrico, no concurso público para admissão ao curso de formação 

de soldados da Polícia Militar do Estado do Pará- CFSD/PM/2012, por não 

possuir a altura mínima prevista no Edital; 2- A exigência quanto à altura 

específica está prevista no Edital nº 01/2012 e no art. 3º, § 2º, alínea ?h? 

da Lei nº 6.626/2004; 3- As Cortes Superiores já se pronunciaram pela 

constitucionalidade e legalidade da exigência de altura mínima para o 

ingresso na carreira policial militar. Precedentes: STF e STJ; 4- A 

impetrante não trouxe provas concretas de que atendeu a exigência da 

altura mínima prevista no Edital, razão pela qual a segurança deve ser 

denegada; 5- Apelação conhecida e desprovida. (TJ-PA - AC: 

00271682920138140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA 

PINHEIRO, Data de Julgamento: 25/06/2018, 1ª TURMA DE DIREITO 

PÚBLICO, Data de Publicação: 06/07/2018) E ainda: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA — IMPOSSIBILIDADE — REPROVAÇÃO EM 

FASE DE CONCURSO PÚBLICO — ALTURA MÍNIMA — NÃO SATISFAÇÃO 

— EXIGÊNCIA LEGÍTIMA — PREVISÃO EM LEI — ATENDIMENTO ÀS 

PECULIARIDADES DO CARGO — QUESTÃO APRECIADA EM MANDAMUS. 

Correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por não 

vislumbrar verossimilhança das alegações quanto à aventada ilegalidade 

no ato de reprovação do autor em fase de concurso público. No caso, a 

exigência de altura mínima, não satisfeita, está devidamente prevista em lei 

e atende às peculiaridades do cargo concorrido, questão, ademais, já 

apreciada por este Tribunal em sede de mandado de segurança impetrado 

pela parte. Recurso não provido. (AI 155699/2012, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2014, Publicado no 

DJE 04/04/2014) (TJ-MT - AI: 01556998420128110000 155699/2012, 

Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 25/03/2014, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2014) Desta forma, 

diante das provas carreadas aos autos, entendo que o teste de aptidão 

física obedeceu aos critérios editalícios, o qual vincula Administração e 

Candidato. Desse modo, não vislumbro violação de direito por parte dos 

Requeridos em face do Requerente, sendo a improcedência da ação 

medida que se impõe. Pelo exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

formulado na inicial e, consequentemente, extingo o processo, com exame 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de 

fixar custas e honorários advocatícios, porque incabível nesta fase, 

consoante disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de 

sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para homologação, nos termos do 

art. 40 da mesma Lei. Homologada, intimem-se as partes nas pessoas de 

seus procuradores. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de abril de 

2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1002487-15.2019.8.11.0086 Reclamante: JACIR BANFI Reclamado: 

ESTADO DE MATO GROSSO I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme disciplina o artigo 38 da Lei 9.9099/95, em consonância com o 

artigo 27 da Lei 12.153/2009. II – PRELIMINAR Inicialmente, o Reclamada 

levanta a preliminar de litigância de má-fé, ante o suposto abuso de direito 

do Autor em vindicar tutela jurisdicional que sabe não ter o direito, 

empregando aparência de licitude aos fatos em que o objeto pretendido 

não é licito. No entanto, em razão da mesma se confundir com o mérito da 

lide, com ele será analisada. Superada a análise da questão 

preliminarmente suscitada, passo à apreciação do mérito da demanda. III - 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes 

do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia o Reclamante a declaração de nulidade do 

protesto realizado em seu nome, pelo Requerido, no valor de R$ 2.338,23 

(dois mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), tenho em 

vista que a referida dívida já foi adimplida, requerendo ainda a declaração 

de inexistência do débito e a determinação para que o Estado providencie 

a baixa definitiva do registro junto ao 2° Cartório do Tabelionato de 

Protesto de Títulos desta comarca, pleiteando, ao final, indenização por 

danos morais. Assevera o Requerente que está sendo impedido de 

realizar operações creditícias em virtude da anotação do protesto de título 

em seu nome, relativo aos débitos que tinha com o Requerido, quais foram 

adimplidos em 06/06/2019, contudo, o registro ainda permanece pendente 

junto ao Cartório de Protestos de Títulos. O Requerido, por sua vez, afirma 

que o protesto discutido pelo Autor refere-se aos débitos oriundos da 

CDA nº 2017374305, enviada para protesto em 14/11/2018 e CDA nº 

2017309096, protestada em 15/08/2018, ou seja, antes da quitação das 

dívidas, cujas baixas são de responsabilidade do Requerente, ora 

devedor, qual lhe incumbe, inclusive, arcar com as custas cartorárias 

correspondentes. Aduz que o protesto, ao contrário do relatado pelo 

Autor, é legitimo, posto que é proveniente de débitos tributários de IPVA, 

dívida esta reconhecida pelo próprio Reclamante. Ainda, ressalta que o 

protesto em discussão foi apresentado anteriormente ao pagamento da 
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dívida, e que após o adimplemento pelo Autor, foi dado a quitação de todos 

os débitos e determinado a baixa de todas das Certidões, lhe sendo 

orientado a procurar o Cartório de Protesto para informar o adimplemento 

para a baixa definitiva da anotação, precedida de pagamento das custas 

cartorárias, providências estas a serem realizadas pelo devedor. Por fim, 

assevera que o protesto somente seria ilegítimo, como alega o Autor, caso 

tivesse sido enviado para o Cartório de Protesto após a quitação da dívida, 

o que não ocorreu, discorrendo ainda sobre a legalidade do protesto 

extrajudicial da CDA e da ausência de dano extrapatrimonial supostamente 

cabível ao Requerente. Pois bem. Analisando as alegações e documentos 

que instruem o processo, verifico restar incontroverso que as CDA’s nº 

2017309096 e 2017374305 foram protestadas em 15/08/2018 e 

14/11/2018, respectivamente, devido a ausência de pagamento, o qual 

somente foi adimplido em 06/06/2019. Deste modo, ficou comprovado a 

regularidade do protesto discutido na presente demanda, pois a dívida era 

idônea ao tempo em que foram realizados os protestos, uma vez que os 

débitos estavam vencidos e não quitados naquela data. Assim, o 

Reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do 

que disciplina o artigo 373, II do CPC, comprovando que o protesto foi 

devido, cabendo ao devedor proceder a baixa do título junto ao cartório. O 

artigo 26 da Lei nº 9.492/97 assim disciplina: Art. 26. O cancelamento do 

registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto 

de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do 

documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Assim, da 

interpretação do dispositivo legal supracitado, constato que cabe ao 

devedor a responsabilidade de providenciar o cancelamento do protesto, 

se este foi realizado legitimidade pelo credor, como no presente caso. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entendeu na decisão tomada 

em julgamento de recurso repetitivo de controvérsia (Tema 725): 

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO 

CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. 

CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS 

CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME 

ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO 

CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE 

TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da 

Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro 

documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, 

incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o 

cancelamento do protesto. 2. Recurso especial não provido. (STJ - 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.339.436 - SP (2012/0172838-0), RELATOR : 

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10 de setembro de 2014). 

Ainda, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CANCELAMENTO DE PROTESTO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. AGRAVO 

DESPROVIDO.É inviável o conhecimento de matéria que não tenha sido 

ventilada no v. aresto atacado e sobre a qual, embora tenham sido 

opostos embargos declaratórios, o órgão julgador não se pronunciou, 

cabendo à parte interessada alegar ofensa ao art. 535 do CPC/73. 

Incidência da Súmula 211 do STJ. Segundo o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, protestado o título pelo credor, em exercício regular de 

direito, incumbe ao devedor promover o cancelamento do protesto após a 

quitação da dívida. Precedentes. A reforma do acórdão recorrido, quanto 

à ausência de comprovação da negativa injustificada do credor em 

fornecer a carta de anuência para a retirada do protesto, demandaria o 

revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em 

sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Pretório. 

Em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea “c” do 

permissivo constitucional, para a correta demonstração da divergência 

jurisprudencial, deve haver exposição das circunstâncias que identificam 

ou assemelham os casos confrontados, a fim de demonstrar a similitude 

fática entre os acórdãos impugnado e paradigma, bem como a existência 

de soluções jurídicas díspares, sob pena de não serem atendidos os 

requisitos previstos no art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 (art. 1.029, 

§ 1º, do CPC/2015) e no art. 255, § 1º, do RISTJ. Agravo interno a que se 

nega provimento. (AgInt no AREsp 297.665/MG, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019). 

Destarte, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou 

indevida por parte do Reclamado, não há que se falar em indenização por 

dano moral, pois ausentes os requisitos caracterizadores da 

responsabilidade civil. Por fim, em relação ao pedido de condenação às 

penas de litigância de má-fé, pleiteado pelo Reclamado, não merece 

acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC, posto que ausente a má-fé processual do 

Autor em seu pleito, demostrando, no caso, apenas eventual 

desconhecimento dos procedimentos a serem adotados neste caso. IV – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, determinando o 

arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95, em 

consonância ao artigo 15 da Lei nº 12.153/2009. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002415-28.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILTON BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCELO GOMES TRANQUILINO (REQUERIDO)

DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA PROCESSO: 

1002415-28.2019.8.11.0086 REQUERENTE: IVANILTON BARBOSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: JOSE MARCELO GOMES TRANQUILINO 

REQUERIDO: DETRAN - MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme disciplina o 

artigo 38 da Lei 9.9099/95, em consonância com o artigo 27 da Lei 

12.153/2009. II – PRELIMINARES Inicialmente registra-se que não são 

aplicados os efeitos da revelia contra os Requeridos DETRAN - MATO 

GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO, diante da indisponibilidade do 

interesse público, consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do CPC. 

Ressalto que nos Juizados Especiais o instituto da revelia somente é 

reconhecido quando a parte Reclamada deixa de comparecer em 

audiência, e a confissão ficta se aplica diante da inércia quanto a 

apresentação da peça de defesa, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. 

Contudo, apesar de os Reclamados DETRAN - MATO GROSSO e ESTADO 

DE MATO GROSSO não terem se apresentado à sessão de conciliação, 

por meio dos seus representantes legais, houve a exposição das 

respectivas contestações nos autos, tempestivamente. Ademais, em que 

pese os fatos expostos, o Código de Processo Civil, no artigo 349, dispõe 

que “ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às 

alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de 

praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.”. Rejeito, 

portanto, o pedido de decretação da revelia formulado pelo Autor na 

sessão de conciliação, em face da Autarquia e do Ente Federado. 

Entretanto, em relação ao primeiro Requerido JOSE MARCELO GOMES 

TRANQUILINO, por não haver nos autos justificativa plausível da sua 

ausência à audiência designada, declaro a revelia deste, nos termos do 

art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que, conforme explanado, deixou de 

comparecer à sessão de conciliação, consoante consta no Termo de 

audiência - Id. 30110447. No caso, o Primeiro Demandado não apenas 

incorreu em revelia, mas, também, em confissão ficta, porquanto deixou de 

contestar as alegações e os documentos acostados à petição inicial pelo 

Reclamante. Noutro giro, o Promovido DETRAN - MATO GROSSO arguiu a 

preliminar de inépcia da petição inicial, por faltar interesse processual do 

Autor em demandar contra a Autarquia estadual, face ao pedido 

juridicamente impossível formulado contra esta. Rejeito, pois, a preliminar 

arguida pelo Reclamado, posto que o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação e, 

consequentemente, instaurar o processo para alcançar o resultado que 

pretende. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, 

assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de prévio 

requerimento na via administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição garantia constitucional. Ainda, os Demandados DETRAN - MATO 

GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO aventaram a preliminar 
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ilegitimidade passiva para figurarem como Réus no processo. A preliminar 

não merece prosperar. Com efeito, a presente ação apresenta dois 

pedidos distintos. O primeiro deles é a condenação do Réu JOSE 

MARCELO GOMES TRANQUILINO a efetuar a transferência do veículo 

para seu nome junto ao órgão de trânsito de seu domicílio, no caso o 

DETRAN-MT. O segundo pedido é que o DETRAN-MT e o ESTADO DE 

MATO GROSSO, através da Secretaria de Estado de Fazenda, 

abstenham-se de efetuarem cobranças, no nome do Autor, dos débitos 

relacionados ao veículo. Nota-se que o DETRAN-MT e o ESTADO DE 

MATO GROSSO foram incluídos no polo passivo pelo fato de serem 

credores dos débitos relativos à multa, taxas e impostos incidentes sobre 

o automóvel até a data de eventual transferência para o nome do primeiro 

Requrerido. De outro norte, a questão relacionada à transferência do 

veículo junto ao DETRAN-MT refere-se ao pedido formulado em face do 

Réu JOSE MARCELO GOMES TRANQUILINO e não aos demais litigados. 

Por esta razão, analisados os limites objetivos da lide, entendo que as 

preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelo DETRAN-MT e o 

ESTADO DE MATO GROSSO devem ser rejeitadas. Superadas as análises 

das questões preliminares, passo à apreciação do mérito da demanda. III – 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes 

do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

pedido de tutela de urgência, na qual o Autor alegou que vendeu o veículo 

marca: GM, modelo: Corsa Hatch, placas HSC1497 ao Primeiro Requerido 

em outubro de 2016, tendo ambos pactuado que a transferência do 

veículo junto ao órgão de trânsito ficaria sob responsabilidade do 

comprador, qual recebeu toda documentação necessária para efetivação 

da transferência. Sustentou que, após a entrega do bem ao primeiro 

Promovido, este não quitou os tributos incidentes sobre o veículo, 

tampouco promoveu a transferência do automóvel para seu nome, o que 

tem lhe causado vários transtornos. Assim discorrendo, requereu a 

condenação do Segundo e Terceiro Requeridos na obrigação de fazer 

concernente à transferência dos débitos vinculados ao automóvel para o 

nome do Primeiro Requerido. Citado, o Segundo Promovido DETRAN-MT 

alegou que a realização da transferência do veículo deve ser observada e 

realizada pelo comprador do bem, no caso, o Primeiro Requerido. Alegou 

ainda que não houve comunicação, pelo Autor- antigo proprietário da 

motocicleta, ao DETRAN-MT, assim, não há em que se cogitar a hipótese 

de condenação da autarquia no pleito requerido. O Terceiro Reclamado, 

ESTADO DE MATO GROSSO asseverou em sua peça de defesa que o 

Autor se absteve de comprovar cabalmente que houve a transferência do 

veículo e que o bem de fato foi vendido a um terceiro. Assim, sustenta que 

deve o Requerente permanecer como devedor tributário, na condição de 

contribuinte, já que, para todos os efeitos, não se desincumbiu do encargo 

de provar que o veículo não mais lhe pertencia ao tempo da ocorrência do 

fato gerador. Por derradeiro, afirma que o Autor tem a responsabilidade de 

comunicar a venda da motocicleta ao Detran-MT, nos termos da legislação 

vigente. Pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois 

bem. A parte Autora pleiteia a condenação do Réu JOSE MARCELO 

GOMES TRANQUILINO a promover a transferência do bem alienado, bem 

como ao Segundo e Terceiro Requeridos à procederem a transferência 

dos débitos citados para o nome do Primeiro Requerido, de fato 

proprietário do bem em questão. Primordialmente, cumpre assinalar que, 

em casos de transferência de propriedade de veículo, cabe ao adquirente 

providenciar a expedição do novo certificado de registro, no prazo de 30 

(trinta) dias. É o que preceitua o artigo 123, § 1º, do Código de Trânsito 

Brasileiro: Art. 123 (...) § 1º No caso de transferência de propriedade, o 

prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação 

da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, 

sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. In 

casu, a alienação do veículo é fato incontroverso nos autos, tendo sido 

confirmada pela apresentação da cópia autenticada do CRV devidamente 

assinado pelo Autor e o Primeiro Demandado, de modo que deve ser 

acolhido o pedido de condenação do Primeiro Requerido JOSE MARCELO 

GOMES TRANQUILINO para providenciar a transferência do automóvel. 

Importante ressaltar que, caso o Primeiro Demandado não providencie a 

transferência, no prazo assinalado, por força do artigo 536 do CPC, este 

juízo determinará providências que assegurem o resultado prático 

equivalente ao do cumprimento. Comprovada a alienação, resta a 

discussão sobre a responsabilidade do vendedor pelos débitos relativos 

ao veículo após a venda. Assinalo, outrossim, que apesar da propriedade, 

para efeitos civis, depender apenas da tradição, no âmbito administrativo é 

necessária a comunicação, pelo anterior proprietário, ao DETRAN sobre a 

transferência do veículo, tendo em vista o que dispõe o artigo 134 do CTB. 

Veja-se: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário 

antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro 

de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de 

transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena 

de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e 

suas reincidências até a data da comunicação. Pela interpretação do 

dispositivo retromencionado, verifica-se, em síntese, que embora a 

transferência de propriedade dos bens móveis concretize-se pela tradição 

(artigo 1.267 do CC), a ausência da comunicação da alienação do veículo 

automotor ao DETRAN pelo antigo proprietário sujeita-o à responsabilidade 

solidária pelas infrações cometidas até a data da comunicação ou da 

efetivação do registro no órgão de trânsito. Mesmo não mais possuindo 

vínculo direito com a veículo e, consequentemente com os débitos 

relativos a este, o vendedor que não notificou o DETRAN, por força da lei 

(artigo 134 do CTB) é devedor solidário, conforme preceitua o artigo 265 

do Código Civil, no sentido de que "a solidariedade não se presume; 

resulta da lei ou da vontade das partes". Diante disso, o vendedor tem 

responsabilidade solidária somente em relação às penalidades do veículo 

por ele alienado, até que efetue a comunicação da alienação ao órgão de 

trânsito. Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS, 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO 

ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 1. "Alienado veículo 

automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da 

venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de 

solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando é o Detran 

comunicado da alienação, com a indicação do nome e endereço do novo 

adquirente. (...)" (REsp 1024815/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, julgado em 7/8/2008, DJe 4/9/2008). Ainda sobre o tema, E M E N T 

A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VENDA DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS 

ENCARGOS – MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA APÓS O NEGÓCIO 

JURÍDICO – IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR ISENTA ANTIGO 

PROPRIETÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos 

termos do art. 134 do CTB, compete ao antigo proprietário, no caso de 

transferência de propriedade do veículo, encaminhar ao órgão executivo 

de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada 

do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 

(...)" (TJ/MS -Apelação - Nº 0048474-09.2011.8.12.0001 - Relator – Exmo. 

Sr. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso) Grifei. Ocorre, entretanto, que 

esta responsabilidade solidária estabelecida pelo artigo 134 do Código de 

Trânsito Brasileiro é restrita, pois refere-se apenas às penalidades 

relativas às infrações de trânsito, não se incidindo a todos os débitos do 

veículo. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO 

ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ROUBO DE 

VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE À SEGURADORA - ART. 

134 DO CTN – APLICAÇÃO AOS CASOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - 

NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE DE 

REQUERER O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PERANTE O 

ÓRGÃO DE TRÂNSITO - PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA, NA ESPÉCIE - 

RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO PELOS DÉBITOS, NÃO 

RELACIONADOS À INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, POSTERIORES À 

TRANSFERÊNCIA - RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I - Embora o art. 

134 do Código Brasileiro de Trânsito atribua ao antigo proprietário a 

responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a 

transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as 

penalidades impostas, referida disposição legal somente se aplica às 

infrações de trânsito, não se estendendo a todos os débitos do veículo 

após a transferência da propriedade, tal como a cobrança de IPVA; II - 

Realizada a transferência da propriedade do veículo, incumbe ao novo 

proprietário requerer, perante os órgãos competentes, a emissão do novo 

Certificado de Registro do Veículo (art. 123, § 1º, I, do CTB), providência 

não adotada, in casu. III - Recurso especial improvido (REsp 938553/DF, 

Rel. MinistroMassami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 26/5/2009, DJe 

8/6/2009). Grifei. Ainda, a Súmula 585 do STJ prescreve que: A 

responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do 

Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o 
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veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. 

No caso dos autos, demonstrou o Autor que os débitos exigidos pelo 

Detran-MT referem-se ao licenciamento dos anos de 2017 à 2019 e 

seguro obrigatório dos anos de 2018 e 2019. Os débitos cobrados pelo 

Estado de Mato Grosso são relacionados ao Imposto sobre a Propriedade 

de Veículos Automotores -IPVA dos anos de 2017 à 2019. Assim, 

havendo nos autos comprovação de que a alienação ocorrera em 

28/11/2016, a responsabilidade do Autor é solidária em relação SOMENTE 

à eventuais multas por infração de trânsito, se assim houver até a efetiva 

comunicação de venda. Quanto aos débitos de IPVA, licenciamento e 

seguro obrigatório incidentes sobre o veículo, discutidos nos autos, não 

se pode impor ao Autor a responsabilidade pelo pagamento das 

respectivas quantias. Destarte, o pedido de que o DETRAN/MT e o 

ESTADO DE MATO GROSSO se abstenham-se de cobrar tais dívidas do 

Autor e vincule os débitos ao nome do Primeiro Requerido JOSE MARCELO 

GOMES TRANQUILINO deve ser acolhido neste ponto. IV - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: 1 – CONDENAR o Requerido JOSE MARCELO GOMES 

TRANQUILINO a providenciar a transferência do automóvel descrito na 

inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado da 

presente sentença. 2 - Caso não haja cumprimento da ordem judicial no 

prazo assinalado, com base no artigo 536 do CPC, DETERMINO A 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao DETRAN-MT ordenando a transferência do 

veículo automotor descrito na prefacial para o nome do Requerido JOSE 

MARCELO GOMES TRANQUILINO. 3 - Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial formulado em face do DETRAN-MT e do ESTADO DE MATO 

GROSSO, para o fim de determinar que estes se abstenham de cobrarem 

do Autor os débitos relativos ao IPVA, licenciamento e seguro obrigatório 

incidentes sobre o veículo automotor descrito na inicial, apurados após 

28/11/2016, os quais devem ser transferidos para o nome do Requerido 

JOSE MARCELO GOMES TRANQUILINO. INTIME-SE O ESTADO DE MATO 

GROSSO, POR INTERMÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, 

PARA PROCEDER COM A BAIXA DEFINITIVA DA COBRANÇA DO 

PROTESTO Nº 33019, EM NOME DO REQUERENTE. A presente decisão 

não se sujeita ao reexame necessário, de acordo com artigo 11 da Lei 

12.153/2009. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/95, em consonância ao artigo 15 da Lei nº 12.153/2009. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000100-55.2019.8.11.0012
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BANCO BRADESCO (REQUERENTE)
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GOIANO BARBOSA GARCIA OAB - GO1697 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA FARIAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito referente a diligência do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, 

nos autos supra, informando que o referido valor deverá ser depositado 

conforme provimento 7/2017 - CGJ. Informo ainda que o mandado somente 

será entregue ao sr. Oficial de Justiça para cumprimento, quando a parte 

juntar o original do comprovante de depósito da diligência aos autos, e em 

nenhuma hipótese se aceitará comprovante de depósito em envelope, 

sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001344-19.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA BORGES DE MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX ANTONIO DONIZETE DE FREITAS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito referente a diligência do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, 

nos autos supra, informando que o referido valor deverá ser depositado 

conforme provimento 7/2017 - CGJ. Informo ainda que o mandado somente 

será entregue ao sr. Oficial de Justiça para cumprimento, quando a parte 

juntar o original do comprovante de depósito da diligência aos autos, e em 

nenhuma hipótese se aceitará comprovante de depósito em envelope, 

sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000577-78.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO FERREIRA BORGES (EXECUTADO)

JOANA DARC FERREIRA BORGES (EXECUTADO)

NIVALDO DE FREITAS BORGES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito referente a diligência do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, 

nos autos supra, informando que o referido valor deverá ser depositado 

conforme provimento 7/2017 - CGJ. Informo ainda que o mandado somente 

será entregue ao sr. Oficial de Justiça para cumprimento, quando a parte 

juntar o original do comprovante de depósito da diligência aos autos, e em 

nenhuma hipótese se aceitará comprovante de depósito em envelope, 

sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2)

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001285-31.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MARIO ZUFFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA DES P A C H O  P r o c e s s o  n . º : 

1001285-31.2019.8.11.0012 REQUERENTE: JOACIR MARIO ZUFFO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Oportunize-se a 

apresentação de réplica pela parte autora no prazo de 15 dias. 

Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 29 de abril de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60181 Nr: 1241-73.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WISLAINE MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder a WISLAINE 

MARTINS DA SILVA, benefício de amparo social à pessoa portadora de 

deficiência nos termos do artigo 20 da Lei 8.742/93, na base de um salário 

mínimo mensal, com efeitos retroativos à data do indeferimento 
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administrativo, em 09/07/2007.

Por consectário JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, Código de Processo Civil.

 Declaro a natureza alimentícia das prestações, sob fundamento 

constitucional, de modo que concedo os efeitos da tutela antecipada 

pretendida, e assim, o benefício deverá ser implementado a partir desta 

data. Ora, o direito já foi reconhecido, de modo que nem há mais que se 

falar em probabilidade, e nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Expeça-se ofício à Gerência do INSS responsável, para 

implantar o benefício no prazo de 20 dias. [...]

Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos, nos termos do Convênio firmado 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63224 Nr: 1929-98.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder a ADMILSON 

NOGUEIRA DE OLIVEIRA, benefício de amparo social à pessoa portadora 

de deficiência nos termos do artigo 20 da Lei 8.742/93, na base de um 

salário mínimo mensal, com efeitos retroativos à data da citação, em 

02/09/2013 (fl. 57).

Por consectário JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, Código de Processo Civil.

 Declaro a natureza alimentícia das prestações, sob fundamento 

constitucional, de modo que concedo os efeitos da tutela antecipada 

pretendida, e assim, o benefício deverá ser implementado a partir desta 

data. Ora, o direito já foi reconhecido, de modo que nem há mais que se 

falar em probabilidade, e nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Expeça-se ofício à Gerência do INSS responsável, para 

implantar o benefício no prazo de 20 dias. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71125 Nr: 1180-13.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTES SPANHOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar no feito no prazo 

de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75611 Nr: 3182-53.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUILTON PASSOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Intimação do advogado do acusado para apresentação das alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 121284 Nr: 953-47.2020.811.0012

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724-B/MT, BRUNO BANDEIRA VIEIRA - OAB:27944/O

 [...] ANTE O EXPOSTO, forte em tais fundamentos de fato e de direito 

INDEFIRO o pedido de revogação da internação provisória, o que faço 

pelos fundamentos alhures declinados, além daqueles já delineados na 

decisão que a decretou.

 Certifique-se quanto ao cumprimento da carta precatória expedida pela a 

Comarca de Cáceres com a finalidade de se realizar audiência de 

apresentação do adolescente, pedindo urgência em seu cumprimento. 

Após, realizado o ato e devolvida a missiva, intime-se a defesa para que 

apresente Defesa Preliminar no prazo de 3 dias.

Habilite-se o advogado constituído, para que possa ter acesso integral e 

peticionar nestes autos pelo sistema PEA.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60265 Nr: 1339-58.2012.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. B. DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DOS SANTOS - 

OAB:13.180-E/MT, RAFAEL COSTA MENDES - OAB:101668/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:14.848-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 [...] Diante do exposto, forte nos fundamentos acima aduzidos, julgo sem 

resolução do mérito os presentes embargos, nos termos do art. 485, X, do 

Código de Processo Civil, para REJEITAR OS EMBARGOS À EXECUÇÃO 

opostos por L B de MORAIS LTDA - ME em face de BRADESCO S/A, com 

fundamento no art. art. 917, § 4º, I, do CPC/15, determinando assim o 

prosseguimento do processo de execução Cód. 40263.

 CONDENO a Embargada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, estes últimos que arbitro em 10% (dez por cento) do 

proveito econômico da causa principal.

Por fim, translade-se cópia da presente sentença aos autos principais da 

execução, para que possa seguir o seu curso regular, intimando-se o 

Exequente para requerer o que de direito no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo recursal, promova-se o desapensamento dos autos e 

certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se com as baixas e 

anotações de estilo. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40263 Nr: 943-81.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. B. DE MORAIS, LEVI BARBOSA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução nº 943-81.2012.811.0012

Código nº 40263

DECISÃO

 Vistos.

Translade-se para estes autos a sentença proferida nos Embargos à 

Execução nº 60265.

Certifique-se se o Exequente foi efetivamente intimado via DJe para 

recolher o valor da diligência do oficial de justiça. Em caso positivo, 

considerando que até o momento nada requereu, intime-se o banco 

Exequente pessoalmente, para, no prazo de 5 dias, dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção. Em caso negativo, proceda-se a intimação 

do advogado do banco via DJe, para recolher a diligência do oficial de 

justiça, a fim de dar cumprimento à decisão de fl. 90, no prazo de 10 dias.

 De tudo certifique-se.

Cumpra-se. Às providências.

Nova Xavantina, 29 de abril de 2020.
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Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000451-91.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SOARES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000451-91.2020.8.11.0012 REQUERENTE: GERALDO SOARES MOREIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de Ação Previdenciária proposta por GERALDO SOARES MOREIRA , em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já 

devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe. 

Considerando os documentos acostados aos autos pela parte autora, 

verifico que foram preenchidos os requisitos legais. Assim, forte na 

competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a 

presente exordial, e defiro os benefícios da justiça gratuita. No que tange 

ao pleito de tutela de urgência, vale destacar que para sua concessão 

necessária a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano. 

Na hipótese, a probabilidade do direito se encontra lastreada nos 

documentos que acompanham e peça inaugural, notadamente os laudos 

médicos, que atestam a situação de incapacidade da parte autora para o 

exercício de qualquer atividade laboral. O perigo de dano, por seu turno, é 

inerente à natureza do direito discutido, uma vez que a verba paga pela 

autarquia previdenciária tem caráter de verba alimentar. Com efeito, privar 

a parte da percepção dos alimentos durante o curso do processo é 

vilipendiar seus direitos mínimos existências, circunstância que não pode 

ser admitida pelo Judiciário, tampouco estimulada. Saliento ainda que, muito 

embora se exija a resposta ao requerimento administrativo como 

pressuposto processual, uma vez que antes dela não haveria interesse 

de agir, é certo que a inércia da autarquia previdenciária por lapso de 

tempo tão dilatado justifica a dispensa de tal documento. Ante o exposto, 

forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONCEDO A TUTELA 

ANTECIPADA para o fim de DETERMINAR o restabelecimento do benefício 

assistencial em tela, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

cominação de multa diário no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

importe máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que faço com arrimo no 

art. 300 do Código de Processo Civil. Com efeito, visando dar regular 

processamento ao feito, imperiosa a observância do que vaticina a 

Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos: Art. 

1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito com 

competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que visem 

à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença 

e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, que: I - ao 

despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, 

determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de 

perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato; II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal; III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes; IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Ademais, infere-se dos presentes autos 

que o direito discutido reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito 

processual mais evidente é a impossibilidade de autocomposição entre as 

partes litigantes, de molde a ser inaplicável o art. 334, do Código de 

Processo Civil. Assim, desde já, pelos fundamentos alhures, NOMEIO 

como perito judicial, independentemente de compromisso, o NOMEIO como 

médico perito Dr. Rhaymysom Jasmy Gomes Abreu, com endereço 

profissional no Hospital Municipal de Nova Xavantina – MT, devendo o 

mesmo ser intimado pessoalmente desta nomeação para conhecimento, 

devendo informar data para realização da respectiva perícia médica e, em 

seguida, apresentar laudo médico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

respondendo impreterivelmente a todos os quesitos apresentados nos 

autos. Desde já fixo a título de honorários periciais o importe de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais). Ainda, INTIME-SE a assistente social deste 

juízo para realização do respectivo laudo. Com a juntada dos laudos 

médico e social, CITE-SE o INSS, por intermédio da Procuradoria Federal 

Especializada, com a remessa dos autos para, querendo contestação a 

presente demanda e, na mesma oportunidade, INTIME-SE a autarquia 

federal para se manifestar acerca do laudo pericial. Intime-se, ainda, a 

parte autora para manifestar acerca do laudo pericial. Faculta-se às 

partes a apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes 

técnicos (§1° do art. 465, CPC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Nova Xavantina/MT. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito ANEXO - QUESITOS UNIFICADOS 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 

FORMULÁRIO DE PERÍCIA HIPÓTESES DE PEDIDO DE AUXILIO-DOENÇA OU 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ I - DADOS GERAIS DO PROCESSO 

a) Número do processo b) Juizado/Vara II - DADOS GERAIS DO(A) 

PERICIANDO(A) a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) Sexo d) CPF e) 

Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação técnico-profissional III - 

DADOS GERAIS DA PERÍCIA a) Data do Exame b) Perito Médico 

Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e 

CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente Técnico do 

Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV - HISTÓRICO 

LABORAL DO(A) PERICIADO(A) a) Profissão declarada b) Tempo de 

profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de atividade e) 

Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data declarada de 

afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V- EXAME CLÍNICO E 

CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA a) Queixa 

que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) 

é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data 

provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) 

periciado(a). i) Data provável de início da incapacidade identificada. 

Justifique. j) Incapacidade remonta à data de início da(s) 

doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os 

elementos para esta conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual ou 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O(a) periciado(a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. VI - QUESITOS 

ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE Quesitos específicos para as hipóteses 

de pedido de auxílio-acidente ou nos casos em que o autor já recebe 
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auxílio-acidente e pretende o recebimento de auxílio-doença: a) O(a) 

periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique 

redução de sua capacidade para o trabalho? Qual? b) Se houver lesão ou 

perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer 

natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o 

fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. c) O(a) periciado(a) apresenta 

sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de 

maior esforço na execução da atividade habitual? d) Se positiva a 

resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas 

pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções 

habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de 

cura? e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está 

mantida? f) A mobilidade das articulações está preservada? g) A sequela 

ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações 

discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999? h) Face à sequela, ou 

doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa 

reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido 

de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o 

exercício de qualquer atividade? VII - ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE 

AUTORA: EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS (caso tenha acompanhado o 

exame) VIII - ASSISTENTE TÉCNICO DO INSS: EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS 

(caso tenha acompanhado o exame) Local e Data Assinatura do Perito 

Judicial Assinatura do Assistente Técnico da Parte Autora (caso tenha 

acompanhado o exame) Assinatura do Assistente Técnico do INSS (caso 

tenha acompanhado o exame) Noxa Xavantina/MT, 29 de abril de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000454-46.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI ZUFFO E CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERONIDES REZENDE DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000454-46.2020.8.11.0012 

REQUERENTE: NEURI ZUFFO E CIA LTDA REQUERIDO: HERONIDES 

REZENDE DE MORAES Vistos. Pugna a parte Exequente pelo parcelamento 

das custas iniciais ao fundamento de que teria sido alcançada pela crise 

econômica decorrente do Corona Vírus (COVID-19). Com efeito, a crise 

econômica por que passa o país não é argumento absoluto para justificar 

a concessão generalizada do parcelamento das custas judiciais, que é 

exceção à regra do recolhimento à vista. Assim, não tendo a parte 

demonstrado dificuldades financeiras no caso concreto, bem como sendo 

certo que o setor em que atua é um dos menos afetados pela crise, 

INDEFIRO o pedido de parcelamento e DETERMINO seja emendada a inicial 

a fim de que se comprove o recolhimento integral das custas no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 29 de abril de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000456-16.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI ZUFFO E CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERONIDES REZENDE DE MORAES (EXECUTADO)

LUCI CAVALCANTE DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000456-16.2020.8.11.0012 REQUERENTE: NEURI ZUFFO E CIA LTDA 

REQUERIDO: HERONIDES REZENDE DE MORAES e outros Vistos. 

Analisando detidamente os autos verifico que a parte autora não 

promoveu o recolhimento das custas judiciais respectivas, razão pela qual 

DETERMINO a sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

EMENDE A INICIAL, trazendo à colação o comprovante de recolhimento da 

Guia de Arrecadação, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Nova Xavantina, 29 de abril de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000389-51.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MF TRANSPORTES E NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU OAB - MT0021440A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MARTINS PINTO (EXECUTADO)

CLAUDIMAR MARTINS PINTO (EXECUTADO)

CLESIANE VICCARI PINTO (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA ALTO DA SERRA EIRELI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000389-51.2020.8.11.0012. 

EXEQUENTE: MF TRANSPORTES E NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME 

EXECUTADO: GILBERTO MARTINS PINTO, CLAUDIMAR MARTINS PINTO, 

CLESIANE VICCARI PINTO, TRANSPORTADORA ALTO DA SERRA EIRELI 

Vistos. Trata-se de pedido de tutela cautelar antecedente de sequestro de 

grãos em que foi deferida a medida de sequestro em id. 31354848. 

Posteriormente, sobreveio aos autos notícia de recuperação judicial da 

empresa INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS- EIRELLI, 

local onde os grãos estariam depositados, com deferimento de liminar de 

suspensão de eventuais atos expropriatórios. Deste modo, em regime de 

plantão, foi proferida decisão suspendendo os efeitos da decisão que 

concedeu liminar aos autores (id. 31392887) e, posteriormente, ainda pelo 

plantonista, foi determinada a reintegração dos grãos sequestrados ao 

armazém da empresa Indiana Agri (id. 31393695). Houve pedido de 

restabelecimento da tutela por parte da parte autora (id. 31418857). Até o 

momento não existe nos autos notícia acerca da reintegração dos grãos 

sequestrados. Pois bem. Como consabido existe ação de recuperação 

judicial em trâmite na Comarca de Primavera do Leste (autos 

1001969-41.2020.8.11.0037), em que, na data de 13/04/2020, antes 

mesmo do ajuizamento da presente, foi proferida decisão deferindo tutela 

de urgência no sentido de suspender todos os atos expropriatórios contra 

a empresa Indiana Agri Comércio e Exportação De Cereais- EIRELLI. 

Recentemente, precisamente em 22 de abril de 2020, o juízo em que 

tramita o pedido de recuperação judicial proferiu decisão modificando a 

tutela deferida, de onde se extrai os seguintes trechos: “De fato, o juízo 

ainda não deliberou sobre o deferimento ou indeferimento do 

processamento da recuperação judicial, sendo necessária a adoção de 

providências isentas quanto a qualquer ato de disposição patrimonial, quer 

por parte dos credores, quer por parte da pretensa recuperanda, de 

forma a manter o equilíbrio da medida preventiva até nova deliberação. 

Isso implica suspender qualquer operação de alienação, retirada ou 

disposição de bens e produtos, negociáveis ou do ativo permanente, de 

posse da empresa requerente, já que controvertida a existência dos 

pressupostos para o deferimento do processamento da recuperação 

judicial. Isso posto, MODIFICO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para 

determinar além da proteção patrimonial, a impossibilidade de disposição 

de qualquer ativo pela empresa requerente, até ulterior deliberação 

judicial.” Posto isso, por cautela e a fim de assegurar a eficácia e fiel 

cumprimento da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Primavera do Leste, em que tramita o pedido de recuperação judicial de 

nº 1001969-41.2020.8.11.0037, entendo ser inviável, por ora, o 

restabelecimento da tutela anteriormente deferida em id. 31354848. Posto 

isso, REVOGO A TUTELA CAUTELAR deferida em id. 31354848, devendo, 

contudo, ser cumpridas todas as demais determinações ali contidas. Com 

efeito, mantenho a decisão proferida pelo Juízo de Plantão que determinou 

a REINTEGRAÇÃO dos grãos sequestrados no armazém da empresa 
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Indiana Agri, fixando o prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas 

para seu cumprimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 

até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). INTIMEM-SE as 

partes. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Nova Xavantina - MT, 27 de 

abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000414-64.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES FACCHINI FILHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MF TRANSPORTES E NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU OAB - MT0021440A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GILBERTO MARTINS PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)

CLESIANE VICCARI PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)

TRANSPORTADORA ALTO DA SERRA EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000414-64.2020.8.11.0012. 

EMBARGANTE: EUCLIDES FACCHINI FILHO EMBARGADO: MF 

TRANSPORTES E NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME Vistos. Trata-se de 

embargos de terceiro, com pedido de liminar em que, em regime de plantão, 

em razão da urgência requer, foi deferida a suspensão da decisão 

proferida nos autos 1000389-51.2020.811.0012, com fundamento no art. 

6°, parágrafo 4° da Lei 11.101/05, e artigos 300 e seguintes, 674 e 

seguintes do CPC (id. 31394822). Em id. 31439282 este juízo ratificou a 

decisão do plantonista e agendou videoconferência para que as partes 

esclarecessem alguns fatos pertinentes ao feito. Houve pedido de 

manutenção da liminar por parte da parte autora (id. 31501202). A autora 

apresentou justificativa acerca da sua ausência na videoconferência, em 

razão de não conseguir estabelecer conexão com o endereço do ato (id. 

31503212). O embargado manifestou-se em id. 31516825, esclarecendo 

os pontos que julga necessários, bem como requerendo a revogação da 

liminar deferida neste feito. Pois bem. Como consabido existe ação de 

recuperação judicial em trâmite na Comarca de Primavera do Leste (autos 

1001969-41.2020.8.11.0037), em que, na data de 13/04/2020, antes 

mesmo do ajuizamento da presente, foi proferida decisão deferindo tutela 

de urgência no sentido de suspender todos os atos expropriatórios contra 

a empresa Indiana Agri Comércio e Exportação De Cereais- EIRELLI. 

Recentemente, precisamente em 22 de abril de 2020, o juízo em que 

tramita o pedido de recuperação judicial proferiu decisão modificando a 

tutela deferida, de onde se extrai os seguintes trechos: “De fato, o juízo 

ainda não deliberou sobre o deferimento ou indeferimento do 

processamento da recuperação judicial, sendo necessária a adoção de 

providências isentas quanto a qualquer ato de disposição patrimonial, quer 

por parte dos credores, quer por parte da pretensa recuperanda, de 

forma a manter o equilíbrio da medida preventiva até nova deliberação. 

Isso implica suspender qualquer operação de alienação, retirada ou 

disposição de bens e produtos, negociáveis ou do ativo permanente, de 

posse da empresa requerente, já que controvertida a existência dos 

pressupostos para o deferimento do processamento da recuperação 

judicial. Isso posto, MODIFICO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para 

determinar além da proteção patrimonial, a impossibilidade de disposição 

de qualquer ativo pela empresa requerente, até ulterior deliberação 

judicial.” Posto isso, por cautela e a fim de assegurar a eficácia e fiel 

cumprimento da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Primavera do Leste, em que tramita o pedido de recuperação judicial de 

nº 1001969-41.2020.8.11.0037, entendo que, por ora, a revogação da 

medida cautelar de sequestro deferida nos autos apensos em id. 

31354848 se faz necessária. Posto isso, traslade-se para estes autos a 

decisão proferida nos autos apensos de nº 1000389-51.2020.8.11.0012, 

em que foi revogada liminar de sequestro dos grãos. Com efeito, 

INTIME-SE a parte autora para trazer aos autos o comprovante de 

pagamento das custas processuais, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Não havendo o pagamento das custas, 

certifique-se e volvam-me os autos conclusos para extinção. Comprovado 

o recolhimento das custas, INTIMEM-SE os terceiros interessados para, 

querendo, compor a lide. Tendo em vista que a parte embargada já possui 

representante cadastrado nos autos, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentar contestação, ocasião em que deverá juntar 

instrumento de procuração nos autos. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Nova Xavantina - MT, 27 de abril de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-87.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ALVES DE MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEZIA ALVES DE PAULA OAB - MT10075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA ALVES DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1000266-87.2019.8.11.0012; Valor causa: R$ 998,00; Tipo: 

Cível; Espécie:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Tendo em vista a 

Portaria Conjunta n. 247 de 16 de Março de 2020, n. 249 de 18 de março e 

.281 de 07 de abril de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que suspendeu a realização de audiências como medida de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus, redesigno a 

audiência de mediação para o dia 09/06/2020 às 09h30min (MT). Por fim, 

conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos a 

escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos de 

praxe. NOVA XAVANTINA, 8 de abril de 2020 ROGERIA BORGES 

FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA E 

INFORMAÇÕES: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU, S/N, Telefone: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

TELEFONE: (66) 34381305

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001249-86.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. N. S. (AUTOR(A))

R. D. N. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1001249-86.2019.8.11.0012; Valor causa: R$ 5.189,60; Tipo: 

Cível; Espécie:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) Tendo em 

vista a Portaria Conjunta n. 247 de 16 de Março de 2020, n. 249 de 18 de 

março e n.281 de 07 de abril de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, que suspendeu a realização de audiências como medida de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus, redesigno a 

audiência de mediação para o dia 09/06/2020 às 07h30min (MT). Por fim, 

conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos a 

escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos de 

praxe. NOVA XAVANTINA, 17 de abril de 2020 ROGERIA BORGES 

FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA E 

INFORMAÇÕES: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU, S/N, Telefone: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

TELEFONE: (66) 34381305

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000749-20.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MARCIO OLIVER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO(A))

CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER OAB - MT26293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Daniela Mariana Oliver (REU)

Diego Marcio da Silva Oliver (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1000749-20.2019.8.11.0012; Valor causa: R$ 4.785,60; Tipo: 

Cível; Espécie:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) Tendo em 

vista a Portaria Conjunta n. 247 de 16 de Março de 2020, n. 249 de 18 de 

março e .281 de 07 de abril de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, que suspendeu a realização de audiências como medida de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus, redesigno a 

audiência de mediação para o dia 08/06/2020 às 09h30min (MT). Por fim, 

conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos a 

escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos de 

praxe. NOVA XAVANTINA, 8 de abril de 2020 ROGERIA BORGES 

FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA E 

INFORMAÇÕES: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU, S/N, Telefone: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

TELEFONE: (66) 34381305

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115155 Nr: 2609-73.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HATOS HUANGUE CAMARGOS DA CRUZ, 

CARLOS ALBERTO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B -MT, LARISSA ALVES MOREIRA - OAB:20655-MT

 Em seguida, INTIMEM-SE as partes para apresentação de razões 

recursais no prazo legal de oito dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010414-43.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IPANEMA PISCINAS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DINIZ OAB - MT0012126S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROMINE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO -LTDA-REPRESENTADO PELO O 

SR. MARCO ANTONIO COSTA REZENDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010414-43.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: IPANEMA PISCINAS E OBRAS 

DE ALVENARIA LTDA - EPP EXECUTADO: PROMINE ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO -LTDA-REPRESENTADO PELO O SR. MARCO ANTONIO 

COSTA REZENDE Intime-se a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifestar acerca da proposta de acordo. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclua-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000486-22.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR AFONSO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA PROCESSO n. 

1000486-22.2018.8.11.0012 Valor da causa: R$ 10.088,00 ESPÉCIE: 

[Anulação de Débito Fiscal]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) POLO ATIVO: Nome: VALDEIR AFONSO DA COSTA Endereço: Rua 

Três, casa 17, quadra 04, Santa Ana, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para IMPUGNAR a Contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. NOVA XAVANTINA, 

28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000134-98.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADJANIRA LUIZA GONCALVES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AMORIM MARTINS DE SA OAB - GO19962 (ADVOGADO(A))
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C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente, impulsiono os autos nos seguintes termos: 

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento de sua obrigação, conforme cálculos constantes do Id. 

31478326, no valor de R$=6.340,22= (seis mil trezentos e quarenta reais e 

vinte e dois centavos), devidamente atualizado até o dia 01/04/2020. 

Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo sem comprovação do 

pagamento, será acrescido ao montante à multa prevista no artigo 523, § 

1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação encaminhem-se os autos 

conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina, 29 de abril de 2020. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-62.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: A parte promovente apresentou 

tempestivamente seu recurso (Id. 31474745), tendo requerido o benefício 

da justiça gratuita. Intime-se a recorrida para que ofereça contrarrazões 

recursais, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, remetam-se os 

autos conclusos para apreciação do MM. Juiz. O referido é verdade e dou 

fé. Nova Xavantina / MT, 29 de abril de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-37.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITOS DOMINGOS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: A parte promovente apresentou 

tempestivamente seu recurso (Id. 31453996), tendo requerido o benefício 

da justiça gratuita. Intime-se a recorrida para que ofereça contrarrazões 

recursais, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, remetam-se os 

autos conclusos para apreciação do MM. Juiz. O referido é verdade e dou 

fé. Nova Xavantina / MT, 29 de abril de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-25.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MOCELIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EM LIQUIDACAO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO OAB - PR17916 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA MOURA DO VALE OAB - GO44604 (ADVOGADO(A))

MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA OAB - PR0038602A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR LEOPOLDINO OAB - GO23545 (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO FRANZIN OAB - SP87571 (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que os embargos de declaração ofertados pela 

promovida Conseg (Id. 30552955) foram apresentados dentro do prazo 

previsto no artigo 49 da Lei 9.099/95. Com base no Provimento 

55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos seguintes termos: Tendo em vista 

que os presentes embargos possuem efeitos infringentes e, poderão 

modificar a sentença, intimo o promovente para responder os embargos, 

no prazo de 5 (cinco) dias. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina-MT, 29 de abril de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010103-52.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010103-52.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO 

RODRIGUES DE SOUSA EXECUTADO: OI S/A Vistos, Considerando que, 

pelo ID 20889964, a parte exequente concordou com os cálculos 

apresentados pela parte executada, HOMOLOGO os cálculos de ID 

19919946 para que produzam seus legais e jurídico efeitos. Intimem-se as 

partes e após efetuado o deposito no valor da dívida, expeça-se alvará de 

levantamento do valor depositado. Com o pagamento, voltem os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se expedindo o necessário. NOVA 

XAVANTINA, 13 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-49.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DJESSIKA ALINY FARINA NICASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EM LIQUIDACAO 

(REQUERIDO)

AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA OAB - PR0038602A 

(ADVOGADO(A))

JESSICA SHIMANOE TRAMUJAS OAB - PR74780 (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS OAB - SP62674 

(ADVOGADO(A))

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se que a parte reclamada CONSEG 

apresentou recurso, o qual é tempestivo e encontra-se devidamente 

preparado (Ids. 31512539 e 31512540), motivo pelo qual encaminho o feito 

ao setor de cumprimento para que intime a parte recorrida, na pessoa de 

seu advogado, a apresentar contrarrazões recursais, no prazo de 10 

(dez) dias. Decorrido o prazo supra, encaminhem-se os autos conclusos 

para apreciação do recurso. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina / MT, 29 de abril de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 541 de 841



Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000155-40.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA HELENA CONCEICAO DA MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000155-40.2018.8.11.0012. EXEQUENTE: SILVIA HELENA CONCEICAO 

DA MAIA EXECUTADO: MILTON ARAUJO DA SILVA Vistos, etc. Não tendo 

a parte exequente impulsionado o processo quando necessário, mesmo 

tendo sido devida e tempestivamente intimada, a parte manteve-se inerte e 

não se manifestou, estando o feito sobrestado unicamente em razão da 

inércia do interessado, conforme atesta certidão de id 30890324. Portanto, 

vemos que o abandono da causa pela parte exequente é motivo apto à 

extinção do processo sem resolução de mérito. Insta ainda consignar que, 

nos casos de processos de execução, a jurisprudência pátria solidificou o 

entendimento que desnecessária é a provocação da parte adversa para 

que seja declarado extinto o processo nos casos de abandono. Outro não 

é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1. Em se tratando de execuções 

não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento 

sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex 

officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, 

independentemente de requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que 

o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no 

prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de 

extinção do feito nos termos do § 1º, do inciso III, do art. 267 do Código de 

Processo Civil. O Município apenas manifestou-se quatro meses após a 

intimação.3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser 

observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.4. 

Agravo Regimental não provido.”AgRg no REsp 1478145 / RN AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL2014/0217938-9” Com essas 

considerações, determino o arquivamento dos autos, com fundamento no 

artigo 53, § 4º da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA os termos da minuta de decisão do juiz leigo. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010505-36.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO & OLIVEIRA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR BARBOSA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010505-36.2016.8.11.0012. REQUERENTE: MACHADO & OLIVEIRA LTDA 

- EPP REQUERIDO: EDMAR BARBOSA PEREIRA Vistos, etc. Não tendo a 

parte autora impulsionado o processo quando necessário, mesmo tendo 

sido devida e tempestivamente intimada a manifestar a respeito da 

certidão, a parte manteve-se inerte e não se manifestou, estando o feito 

sobrestado unicamente em razão da inércia do interessado, conforme 

atesta certidão de id 30894257. Portanto, vemos que o abandono da 

causa pela parte autora é motivo apto à extinção do processo sem 

resolução de mérito. Em virtude do exposto, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, 

alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da 

sentença. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA os termos da minuta de 

decisão do juiz leigo. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-25.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CONRADO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELENE ANDRADE CASTRO ALVES - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA PROCESSO n. 

1001363-25.2019.8.11.0012 Valor da causa: R$ 8.816,00 ESPÉCIE: 

[Defeito, nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FERNANDO CONRADO DA SILVA 

Endereço: RUA SAO JOAO DEL REI, 101, TONETTO, NOVA XAVANTINA - 

MT - CEP: 78690-000 POLO PASSIVO: Nome: JUCELENE ANDRADE 

CASTRO ALVES - ME Endereço: RUA VB 21, QD. 18, 322, RESIDENCIAL 

VEREDA DOS BURITIS, GOIÂNIA - GO - CEP: 74370-683 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 09/06/2020 Hora: 

09:20 Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 

28/01/2020 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA XAVANTINA, 29 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-27.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ATILES CARDOSO MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO CORTEZ ALVES GOMES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA PROCESSO n. 

1000216-27.2020.8.11.0012 Valor da causa: R$ 5.422,00 ESPÉCIE: 

[Acessão]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: ATILES CARDOSO MORAIS Endereço: AVENIDA RIO 

GRANDE DO SUL, 520, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCOS ANTONIO CORTEZ ALVES 

GOMES Endereço: FAZENDA SANTA ROSA, S/N, ZONA RURAL, NOVA 

XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de Conciliação Data: 16/06/2020 Hora: 08:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

XAVANTINA, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-48.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TOMAS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA PROCESSO n. 

1000234-48.2020.8.11.0012 Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: JOSE TOMAS DA COSTA Endereço: RUA BOA 

VISTA, 283, PRIMITIVO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 POLO 

PASSIVO: Nome: LUIZ ANTONIO DA SILVA Endereço: LANCHONETE DO 

LUIZINHO, S/N, BR 158, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 16/06/2020 Hora: 

08:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA XAVANTINA, 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-33.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HEBLIUS PINHEIRO DE MELLO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA PROCESSO n. 

1001065-33.2019.8.11.0012 Valor da causa: R$ 19.960,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: HEBLIUS PINHEIRO DE MELLO Endereço: 

Rua Tapajós, 237, Tonetto, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

POLO PASSIVO: Nome: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A 

Endereço: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 2.500, - DE 

1400/1401 AO FIM, HIGIENÓPOLIS, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP: 

15085-485 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 16/06/2020 Hora: 08:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

XAVANTINA, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-33.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HEBLIUS PINHEIRO DE MELLO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA PROCESSO n. 

1001065-33.2019.8.11.0012 Valor da causa: R$ 19.960,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: HEBLIUS PINHEIRO DE MELLO Endereço: 

Rua Tapajós, 237, Tonetto, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

POLO PASSIVO: Nome: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A 

Endereço: AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 2.500, - DE 

1400/1401 AO FIM, HIGIENÓPOLIS, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP: 

15085-485 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 16/06/2020 Hora: 08:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

XAVANTINA, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 
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celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-95.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EURIPEDES ALVES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA PROCESSO n. 

1000895-95.2018.8.11.0012 Valor da causa: R$ 31.663,24 ESPÉCIE: 

[Cobrança indevida de ligações, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: JOAO EURIPEDES ALVES E SILVA Endereço: Rua 

Salvador,, 37, Bairro Jardim Oliveira, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA DO CAJÁ, DOM 

AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Audiência de Conciliação Data: 16/06/2020 Hora: 09:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA XAVANTINA, 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-95.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EURIPEDES ALVES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA PROCESSO n. 

1000895-95.2018.8.11.0012 Valor da causa: R$ 31.663,24 ESPÉCIE: 

[Cobrança indevida de ligações, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: JOAO EURIPEDES ALVES E SILVA Endereço: Rua 

Salvador,, 37, Bairro Jardim Oliveira, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA DO CAJÁ, DOM 

AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Audiência de Conciliação Data: 16/06/2020 Hora: 09:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 
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o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA XAVANTINA, 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-97.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FERNANDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA GAUCHA LTDA - ME (REQUERIDO)

INELSON BOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1001300-97.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ORLANDO FERNANDES DE 

SOUSA REQUERIDO: IMOBILIARIA GAUCHA LTDA - ME, INELSON BOSA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente insta consignar que a 

parte requerida foi devidamente citada (id 27924983) em observância ao 

art.18, II da Lei nº 9.099/95 e, apesar de ter comparecido a audiência 

conciliatória, não apresentou contestação no prazo legal. Neste cenário, 

DECRETO a REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 20 da Lei nº 

9.099/95. Entretanto, impera constar que à revelia faz presumir 

verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito 

disponível, mas não importa necessariamente em procedência do pedido, 

pois deve o Juiz verificar se o pleito da do autor tem fundamento, para só 

assim, decidir-se por possível condenação. Desta feita, não obstante a 

caracterização da revelia, entendo ser medida de rigor a análise de mérito 

da ação, pelo fato de que a revelia por si só, não tem o condão de gerar a 

procedência da ação. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS propostas por ORLANDO FERNANDES DE SOUSA 

em face de INELSON BOSA e IMOBILIÁRIA GAÚCHA LTDA, todos 

qualificados. Pugna a parte reclamante em indenização por danos 

materiais e morais que entende ter sofrido, uma vez que efetuou o 

pagamento por diversos serviços que não foram prestados pela empresa 

requerida, motivando a propositura da presente ação. Pois bem. Os 

pedidos autorais são procedentes, senão vejamos. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do NCPC. Assim, da análise detida dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante logrou êxito em apresentar provas satisfatórias a fim de 

amparar a verossimilhança de suas alegações, colacionando diversos 

documentos como recibos de pagamento emitidos pela empresa requerida, 

bem como requerimento administrativo na prefeitura que corroboram com 

todas as alegações de sua inicial. No que diz respeito ao pedido de danos 

morais, deve-se considerar que, mais do que meros transtornos e 

aborrecimentos, o autor experimentou situações que condizem com o 

direito de ser reparado por dano extrapatrimonial, uma vez que a prática 

de atos dessa natureza atenta contra a boa-fé e honra subjetiva do autor, 

agravados ainda pelo descaso na resolução do problema e por ser o 

mesmo de idade avançada. Resta, pois, cristalina a responsabilidade da 

empresa requerida, ainda que objetivamente, no evento que causou os 

danos suportados pela parte Requerente, o que, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar. Nesse sentido: (GRIFO) “EMENTA: 

FALHA NO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS 

E MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR QUE SE VERIFICA ANTE A 

EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE 

MERECE SER MANTIDO. 1. Tendo em vista a violação da fornecedora do 

serviço ao dever de informação e a configuração da falha na sua 

execução, impõe-se o dever de indenizar, forte do artigo 14 do CDC . 2. O 

pagamento por serviço não prestado merece ser integralmente ressarcido, 

sob pena de enriquecimento ilícito, o que é vedado no ordenamento 

jurídico. 3. Danos morais que se constatam pelo simples bloqueio de 

serviço essencial de comunicação por meio da mera presunção da 

inadimplência. Recurso Improvido. (Recurso Cível Nº 71000741777, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 27/10/2005). TJ-RS - Recurso Cível 71000741777 

RS (TJ-RS) Jurisprudência / Data de publicação: 12/12/2005” Ademais, é 

pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando 

de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a 

comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a 

meu ver, ficou devidamente caracterizado. Resta quantificar o dano moral. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, que no meu entendimento 

demonstra evitar a reiteração da prática ilícita, acessando especialmente a 

parte educativa e compensatória da natureza do dano moral. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de: A) 

CONDENAR a parte reclamada a pagar o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e 

oitocentos reais), a título de indenização por danos materiais, corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC desde a data dos pagamentos e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 

405 CC); B) CONDENAR a parte reclamada a pagar o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que 

em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). DECLARO 

extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. 

Homologo o projeto de sentença do juiz leigo na forma do art. 40, da lei 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000111-84.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO OAB - MT20460/O 

(ADVOGADO(A))

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000111-84.2019.8.11.0012. EXEQUENTE: VANESSA STEFANIE 

TEREBINTO DE ARAUJO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Diante do teor da certidão retro, e analisando os autos, de fato 

constato equívoco no despacho inicial de ID. 28952586, eis que não 

corresponde ao rito previsto em lei para execução contra a Fazenda 

Pública, de modo que a torno sem efeitos. Preenchidos os requisitos legais 

gerais e especiais, RECEBO a petição inicial sub examine, que tramitará 

segundo o rito especial do artigo 910, do Código de Processo Civil. Desde 

já, determino à parte exequente que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

deposite no Cartório do Juizado a(s) certidão(ões) original(is) de 

honorários, objeto da presente execução, sob pena de extinção do 

processo. Após o depósito da(s) respectiva(s) certidão(ões), cite-se o 

requerido, por meio de remessa eletrônica ou postal dos autos, ou se 

necessário, face ausência de convênio, na forma do artigo 238 e ss. do 

Código de Processo Civil, o qual poderá embargar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias. Superado tal prazo, não havendo interposição 

de embargos pela parte executada, certifique-se a imediata conclusão 

para fins do § 1º do artigo 910 do Código de Processo Civil e observância 

da RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às Providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000570-23.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENI VALVERDE VILAS BOAS (REQUERENTE)

VALDIVINO ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

VERONILIA GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

VICENTE ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

VILMAR BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

WANDEIR CAETANO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO OAB - MT0015874A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT15436-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR OAB - MT9839-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000570-23.2018.8.11.0012. REQUERENTE: VALDENI VALVERDE VILAS 

BOAS, VALDIVINO ANTONIO DA COSTA, VERONILIA GOMES FERREIRA, 

VICENTE ANTONIO DA COSTA, VILMAR BORGES DA SILVA, WANDEIR 

CAETANO DE ARAUJO REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA 

Vistos etc. Considerando a decisão de ID 20187709 em que o juízo da 2ª 

Vara Civil da Comarca de Nova Xavantina declinou da competência e 

determinou a remessa do feito a este Juizado Especializado, reconheço a 

competência desse Juizado para processar e julgar a presente demanda. 

Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, 

dispenso a audiência de conciliação ou mediação, em vista do enunciado 

n.° 01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado 

de Mato Grosso: “Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada 

a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a audiência conciliatória 

ocorra se for do interesse das partes. Cite-se a parte requerida para 

responder em 30 dias, conforme enunciado retromencionado. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC). Após, 

se tiver preliminares ou juntados documentos, intime-se a parte autora 

para manifestar-se em réplica no prazo de 15 dias. Decorrido o aludido 

prazo, não havendo necessidade de dilação probatória, remetam-se os 

autos a tarefa específica “minutar sentença”. Serve a presente como 

mandado, ofício, carta precatória, carta de intimação/citação. Intimem-se. 

Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 20 de março de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000154-22.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANA CAMARGO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CASTELANI NETO OAB - MS5529 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 07/2016 GAB da Primeira Vara 

desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o 

advogado da parte autora para apresentar impugnação à contestação, no 

prazo legal. Paranatinga, 28 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001417-89.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MATIAS DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RECONVINDO)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora por intermédio de seu(sua) patrono(a) sobre a 

remarcação das datas da perícia. Paranatinga, 29 de abril de 2020 Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000150-48.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN OAB - GO6821 (ADVOGADO(A))

CARINA DE FREITAS STEIN FERREIRA DA ROSA OAB - GO39278 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora por intermédio de seu(sua) patrono(a) sobre a 

remarcação das datas da perícia. Paranatinga, 29 de abril de 2020 Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000836-40.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EPIFANIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora por intermédio de seu(sua) patrono(a) sobre a 

remarcação das datas da perícia. Paranatinga, 29 de abril de 2020 Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000819-04.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR LUIZ WESSNER (REQUERIDO)

VANDERLISE TERESINHA BAMBERG WESSNER (REQUERIDO)

WILLIAN GUSTAVO WESSNER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000819-04.2020.8.11.0044. 

REQUERENTE: AGRICOLA ALVORADA LTDA REQUERIDO: VALMIR LUIZ 

WESSNER, VANDERLISE TERESINHA BAMBERG WESSNER, WILLIAN 

GUSTAVO WESSNER Vistos etc. Trata-se de carta precatória oriunda do 

Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, cuja 

finalidade é o cumprimento da decisão liminar proferida nos autos de n. 

1002069-93.2020.811.0037 (ID. 31486655) que determinou o arresto de 

34.720 (trinta e quatro mil, setecentas e vinte) sacas de soja de 60 Kg 

cada, depositada em nome dos executados no armazém da empresa 

INDIANA AGRI. Proferido despacho de mero expediente em 27/04/2020 (ID. 

31557663) determinando o cumprimento do ato deprecado. Na mesma data 

os autores apresentaram pedido de distribuição do mandado ao Oficial de 

Justiça (ID. 31569997), o que fora deferido em 28/04/2020 no despacho 

de ID. 31575281. Indiana Agri vem, no ID. 31606802, pleitear, em síntese, a 

suspensão do arresto tendo em vista decisão proferida pelo Juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT (Processo n. 

1001969-41.2020.8.11.0037, ID. 31436546). Pois bem, muito embora a 

discussão acerca do cumprimento ou não da decisão emanada por outro 

Juízo deva se dar nos autos da ação que deu origem à Carta Precatória, 

em consulta ao sistema PJE aos autos n. 1002069-93.2020.811.0037, 

constato que o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do 

Leste/MT determinou a suspensão do cumprimento do arresto deferido 

naqueles autos, arresto que deu origem à presente Carta Precatória. 

Assim, inobstante este Juízo ainda não tenha sido comunicado pelas vias 

ordinárias da decisão que determinou a suspensão da ordem de arresto 

pelo Juízo deprecante, a fim de se resguardar o ordenamento jurídico bem 

como a efetiva prestação jurisdicional, determino o imediato cumprimento à 

ordem emanada do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do 

Leste/MT, suspendendo-se o cumprimento do arresto. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28066 Nr: 1060-44.2010.811.0044

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício Michels

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Campoy Ltda, Marcos André 

Moura Campoy, Alonso Campoy Turbiano, Helena Moura Campoy, Carla 

Romano Campoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio da Silva Guimarães - 

OAB:264912/SP, PATRICIA SAUSANAVICIUS GABRIEL - OAB:263193

 (...)Com estas considerações e fundamentos, diante do não 

preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de contradição, 

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.(...)

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000771-79.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE FURTADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para que esclareça, no prazo de 10 (dez) dias, se é servidora 

contratada/temporária ou concursada do município de Paranatinga/MT, 

aportando aos autos documento comprobatório.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000897-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões ao Recurso 

de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001146-80.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DIVINA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001167-90.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NEIF CAVALCANTE NETO (REQUERENTE)

JOAO DE BRAZ GUIMARAES CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE GUIMARAES CAVALCANTE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora/ inventariante para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias 

acerca da petição de seq. 25154235, bem como, manifestar-se sobre a 

possibilidade de transacionar com o referido peticionante e converter a 

presente ação em arrolamento sumário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000591-63.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))
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ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000978-78.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN PEREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - 283.886.378-94 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000832-03.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS NUNES GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 dias, acostar aos autos comprovante idôneo 

de residência, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, 

extinção do feito sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000829-82.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da certidão 

do oficial de justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000844-17.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PIRES (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000844-17.2020.811.0044 VISTO, Trata-se de ação civil 

pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa ajuizada 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de VILSON PIRES, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Notifique-se o requerido para 

apresentar resposta escrita à inicial, nos termos do artigo 17, § 7º, da Lei 

nº 8.429/92, podendo instruí-la com documentos e justificações, no prazo 

de 15 dias. Notifique-se, também, o Município de Paranatinga para, 

querendo, integrar a lide. Após a apresentação da resposta, dê-se vistas 

ao Ministério Público Estadual para manifestação acerca de seu conteúdo, 

pelo mesmo prazo. Ao final, conclusos os autos para decisão acerca do 

recebimento ou não da inicial. Por fim, atente-se o Sr. Oficial de Justiça 

para o disposto no art. 212, §2º, do Código de Processo Civil. Intimem-se 

as partes desta decisão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000254-40.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ALVES DE MENESES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000254-40.2020.811.0044 VISTO, Inicialmente, destaco, ser 

improvável a obtenção conciliação, até porque as partes não se 

manifestaram neste sentido, passo então, autorizada pelo art. 357, do 

CPC, a sanear o processo e ordenar a produção de provas. E, de logo, 

não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades para sanar, 

declaro saneado o processo. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação da incapacidade para o trabalho capaz de ensejar o pedido 

pleiteado pela parte requerente e, para tanto, defiro, primeiramente, a 

produção de prova pericial, assinalando que, caso fizer necessária, será 

oportunizada, também, a produção de prova testemunhal, bem como a 

juntada de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da 

questão. Por outro lado, vislumbra-se a impossibilidade de proceder com o 

imediato agendamento da perícia, em atenção ao disposto na Portaria 

Conjunta 247/2020-TJMT que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso. Desta feita, determino sejam os autos 

mantidos na secretaria enquanto perdurar o período de quarentena 

imposto e, após, sejam os autos remetidos ao gabinete para nomeação de 

perito e agendamento da perícia técnica. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000981-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BATISTA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000981-67.2018.811.0044 VISTO, Inicialmente, destaco, ser 

improvável a obtenção conciliação, até porque as partes não se 

manifestaram neste sentido, passo então, autorizada pelo art. 357, do 

CPC, a sanear o processo e ordenar a produção de provas. E, de logo, 

não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades para sanar, 

declaro saneado o processo. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação da incapacidade para o trabalho capaz de ensejar o pedido 

pleiteado pela parte requerente e, para tanto, defiro, primeiramente, a 

produção de prova pericial, assinalando que, caso fizer necessária, será 

oportunizada, também, a produção de prova testemunhal, bem como a 

juntada de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da 

questão. Por outro lado, vislumbra-se a impossibilidade de proceder com o 

imediato agendamento da perícia, em atenção ao disposto na Portaria 

Conjunta 247/2020-TJMT que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso. Desta feita, determino sejam os autos 

mantidos na secretaria enquanto perdurar o período de quarentena 

imposto e, após, sejam os autos remetidos ao gabinete para nomeação de 

perito e agendamento da perícia técnica. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 
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Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000482-49.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA GESSICA DE LIMA PICININI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000482-49.2019.811.0044 SENTENÇA VISTO, Trata-se de 

Ação de alimentos c/c guarda c/c regulamentação de visitas ajuizada por 

TALITA GESSICA DE LIMA PICININI em face de WILLIAN GOMES DOS 

SANTOS, ambos qualificados nos autos. Determinada a remessa dos 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

comarca para tentativa de auto composição, foi realizado acordo entre as 

partes (24823178). Com vistas dos autos, o Ministério Público Estadual 

opinou pela homologação da avença, visto que nenhum prejuízo sobrevirá 

aos menores, conforme Ref. 31529143. Os autos vieram-me conclusos. 

FUNDAMENTO E DECIDO. As partes postulam pela homologação do acordo 

entabulado em sede da audiência de conciliação, o qual dispõe sobre os 

alimentos e vista dos menores. Diante do exposto, homologo o acordo 

celebrado entre as partes e, por via de consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, “b”, 

do novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, 

ante a gratuidade da justiça. Feitas às anotações necessárias e 

comunicações e, renunciado ao prazo recursal, dê-se baixa nos autos, 

arquivando-se os mesmos, observadas as formalidades legais. Deve-se 

ressaltar, por fim, que esta sentença não faz coisa julgada, podendo ser 

modificada no interesse exclusivo dos menores. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-46.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIA DIAS RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000176-46.2020.8.11.0044. REQUERENTE: GEOVANIA DIAS RAMALHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de ação de 

indenização por danos morais, proposta por GEOVANIA DIAS RAMALHO 

em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

diante de suposto lançamento indevido de seu nome nos cadastros 

restritivos de crédito, No valor de R$ 17,38 (dezessete reais e trinta e oito 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 20/05/2019. 

Fundamento e decido. Inexistindo preliminares, passo a analisar o MÉRITO 

da causa. Pois bem. Consigno cuidar-se de relação de consumo. As 

condições maiores para a produção probatória, neste caso, estão com a 

reclamada; portanto, patente a hipossuficiência da parte reclamante e, por 

este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do CPC. A parte reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação (ID n. 30349913), apesar de devidamente citada e 

intimada eletronicamente (ID n. 28991480), razão pela qual entendo que a 

decretação da sua revelia no presente caso é medida de rigor nos termos 

do art. 20, caput, da lei 9.099/95 e art. 344 do CPC. Assim, tenho que a 

demandada utilizou-se indevidamente e sem cautela dos dados da parte 

autora, sem confirmar a veracidade das informações que lhe foram 

repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu erro ao providenciar a 

contratação em nome da parte reclamante e, em seguida, inscrever seu 

nome em cadastro de negativados, com fundamento em falta de 

pagamento. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como 

pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso restou patente a 

desídia da requerida. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação 

do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil mil reais) pelos danos morais, sem que isso 

importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. ANTE O EXPOSTO, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, para, 

DECLARAR O JULGAMENTO À REVELIA DA PARTE RECLAMADA 

CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento 

que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido 

de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a 

inexigibilidade dos débitos no valor total de R$ 17,38 (dezessete reais e 

trinta e oito centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

20/05/2019, discutidos nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do 

nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a estes débitos; Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-11.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLERISTON GONCALVES NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000114-11.2017.8.11.0044. REQUERENTE: CLERISTON GONCALVES 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 

DE CAMPO GRANDE LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, verifiquei 

as partes se autocompuseram, conforme termo juntado aos autos. No que 

pese a manifestação das partes de que houve conciliação extrajudicial, 

posteriormente, a parte Ré manifesta que não é interesse das partes o 

prosseguimento no acordo entabulado, pois foi efetuado o pagamento 

através de deposito judicial e não em depósito bancário. Pois bem. O 

NCPC, no artigo 190, prevê: “Art. 190. Versando o processo sobre direitos 

que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes 

estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da 

causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e 

deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De 

ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções 

previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de 

nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma 

parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.” O caput do 

art. 190, do CPC, como bem ensina o doutrinador Fredie Didier Jr., em sua 

obra Curso de Direito Processual Civil1, é uma cláusula geral, da qual se 

extrai o subprincípio da atipicidade da negociação processual. 

Subprincípio, porque serve à concretização do princípio de respeito ao 

autorregramento da vontade no processo. O negócio processual atípico 

tem por objeto as situações jurídicas processuais – ônus, faculdade, 

deveres e poderes (“poderes”, neste caso, significa qualquer situação 

jurídica ativa, o que inclui direitos subjetivos, direitos potestativos e podres 

propriamente ditos). Nesse diapasão, o comando legal ostenta clareza 

solar: versando o processo sobre direitos que admitem autocomposição¸ 

poderão as partes estipular mudanças no procedimento, de tal forma que, 

ao Estado Juiz, é permitido apenas o controle da validade das 

convenções, quando declarará – de ofício ou a requerimento – a nulidade 

ou abusividade constante no instrumento. Esse entendimento é uníssono 

na doutrina civil processualista. A questão trazida é a desistência do 

acordo, entretanto, entendo que a desistência do acordo não merece 

prosperar. O acordo, como negócio processual firmado entre as partes, 

atingiu o seu fim, a partir do momento em que houve o pagamento da 

condenação. De igual modo ocorre na teoria do adimplemento substancial, 

como corolário de boa-fé objetiva. Por essa teoria, nos casos em que o 

contrato tiver sido quase todo cumprido, sendo a mora insignificante, não 

caberá sua extinção, mas apenas outros efeitos jurídicos, como a 

cobrança ou o pleito de indenização por perdas e danos. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há satisfação 

da obrigação. Expeça-se alvará para o patrono do autor com os valores 

depositados em Juízo, na conta indicada (ID n. 31044094-pág. 1). Após, 

com o integral pagamento, venham os autos conclusos. À consideração 

da Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010888-25.2010.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA CARVALHO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ OAB - MT0011962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010888-25.2010.8.11.0044. EXEQUENTE: LUCIA MARIA CARVALHO DA 

SILVA EXECUTADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. O juízo determinou que a parte 

autora no prazo de 15 (cinco) dias, manifestasse quanto a petição 

anterior. A parte autora requer a expedição do art. 517, e o arquivamento 

dos autos, visto que esgotado os meios de execução judicial. A parte 

autora requer a intimação do Réu para informar o processo da liquidação 

extrajudicial. Acolho, em parte, os pedidos trazidos. Como o Banco-Réu 

está em liquidação extrajudicial, a habilitação dos créditos advindos da 

condenação proferida por este Juízo deve ser feita na sede do 

Banco-Réu, conforme a lei nº 6.024/74, que trata do regime de liquidação 

extrajudicial. Dispõe a Lei de regência dos Juizados (9.099/95), em seu 

art. 53, §4º, veja-se: Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, 

no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no 

Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 

4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 53, §4º, da LEI Nº 

9.099/95, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito 

em razão da ausência de bens penhoráveis. À Secretaria do Juizado, 

Expeça-se a certidão de crédito, com os valores atualizados, nos termos 

do art. 517 do NCPC. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-49.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIANE OLIVEIRA DE SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000342-49.2018.8.11.0044. REQUERENTE: ADAIANE OLIVEIRA DE 

SAMPAIO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, verifiquei as partes se autocompuseram, conforme termo juntado 

aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

adimplido, conforme manifestação do executado. Com efeito, disciplina o 

art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores 

se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente 

cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se. À consideração da 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 
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em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010002-50.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. CAVALHEIRO - COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APOIO TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010002-50.2015.8.11.0044. EXEQUENTE: J. CAVALHEIRO - COMERCIO - 

ME EXECUTADO: APOIO TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplido, conforme certificado pela Secretaria. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente quitados, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquive-se. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000038-79.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON NARCIZO SABINO (REQUERIDO)

MINERADORA PARACALL LTDA (REQUERIDO)

LAZARO BARBOSA SABINO (REQUERIDO)

ALDRIN UHDRE NOVAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000038-79.2020.8.11.0044. REQUERENTE: DORIVAL DA SILVA 

REQUERIDO: MINERADORA PARACALL LTDA, ANDERSON NARCIZO 

SABINO, ALDRIN UHDRE NOVAIS, LAZARO BARBOSA SABINO Vistos, 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, verifiquei as partes se autocompuseram, 

conforme termo juntado aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução 

se encontra devidamente adimplido, conforme manifestação do executado. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente quitados, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquive-se. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000026-70.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE TEREZINHA SIDEGUM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE OAB - MT0020220A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000026-70.2017.8.11.0044. EXEQUENTE: ILSE TEREZINHA SIDEGUM 

EXECUTADO: WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, verifiquei as partes se 

autocompuseram, conforme termo juntado aos autos. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido, conforme 

manifestação do executado. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código 

de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente 

cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se o alvará, conforme 

requerido na petição ID n. 31310989. Após, Arquive-se. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000262-85.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVAL ARAUJO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000262-85.2018.8.11.0044. EXEQUENTE: RONIVAL ARAUJO DOS 

SANTOS EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido, 

conforme certificado pela Secretaria. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 
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inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente 

cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010678-71.2010.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA COMERCIAL DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

CLEYTON MARCELO DIAS OAB - MT0012287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU ILSON MARTINY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010678-71.2010.8.11.0044. EXEQUENTE: COMETA COMERCIAL DE 

PECAS AGRICOLAS LTDA - ME EXECUTADO: IRINEU ILSON MARTINY 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. O juízo determinou que a parte autora no prazo de 15 

(cinco) dias, manifestasse quanto a petição anterior. A parte autora 

requer a expedição do art. 517, e o arquivamento dos autos, visto que 

esgotado os meios de execução judicial. Dispõe a Lei de regência dos 

Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 53, 

§4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão da ausência de bens penhoráveis. À 

Secretaria do Juizado, Expeça-se a certidão de crédito, com os valores 

atualizados, nos termos do art. 517 do NCPC. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-12.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CAMPANHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001157-12.2019.8.11.0044. REQUERENTE: VILMA CAMPANHA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 

73043540115, AYMORE Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente quitados, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquive-se. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-98.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000179-98.2020.8.11.0044. REQUERENTE: MARCIO FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme se evidencia nos autos, a autora não 

compareceu à audiência de conciliação e até o presente momento não 

trouxe qualquer justificativa para ausência. Deste modo, resta patente a 

caracterização do instituto da contumácia, sendo imperiosa o seu 

reconhecimento. Segundo o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento 

pessoal é obrigatório (“ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”). A jurisprudência é pacífica quanto à 

extinção do processo nestes casos: JUIZADO ESPECIAL. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR. DESÍDIA 

CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

DA AUTORA PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 1. A ausência 

injustificada da parte autora à sessão de conciliação do Juizado Especial 

resulta na extinção do processo, a teor do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. 

2. A ausência de intimação da autora para audiência de conciliação não 

autoriza a anulação da sentença, quando está representada por 

advogado e comparece aos autos em data posterior à redesignação da 

audiência para informar o endereço dos réus, evidenciando ciência 

inequívoca do ato processual (ID 2847797). 3. RECURSO CONHECIDO e 

NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao 

pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios. 4. A 

ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 

07048540820168070020 DF 0704854-08.2016.8.07.0020, Relator: 

FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 12/12/2017, 1ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 09/05/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 
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com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000322-58.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NELDI GORETTI ODERDENGE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000322-58.2018.8.11.0044. EXEQUENTE: NELDI GORETTI ODERDENGE 

EXECUTADO: AGUAS DE PARANATINGA LTDA. Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por 

ÁGUAS DE PARANATINGA LTDA em face de NELDI GORETTI 

ODERDENGE. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte impugnante. I. 

Excesso de Execução A parte impugnante/reclamada alega que o valor 

devido seria de R$ 4.240,00 (quatro mil, duzentos e quarenta reais), pois a 

parte reclamada efetuou o pagamento posteriormente à sentença, que não 

fora reformada pela turma recursal. Pois bem. No que pese os argumentos 

trazidos, entendo que nem todos devem prosperar. De fato, a parte 

impugnante pagou a condenação antes do trânsito em julgado, em 

25/03/2019 (ID n. 18894004). Todavia, não houve desistência do recurso 

inominado da parte adversa após o pagamento da condenação, com isso 

o processo transitou em julgado em 03/10/2019, conforme ID n. 24588476. 

Portanto, o valor dos juros da condenação deve ser atualizado até o 

protocolo do cumprimento de sentença. Considerando os cálculos 

matemáticos para atualização dos valores, adotando os parâmetros 

estabelecidos na sentença (ID n. 17664031), utilizando o sistema do 

Dr.Calc.Net (http://drcalc.net/easycalc/correcao.asp?it=3&ml=Calc): 

Cálculo de atualização monetária Voltar Versão para Impressão Dados 

básicos informados para cálculo Descrição do cálculo Valor Nominal R$ 

4.000,00 Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado 

pro-rata die. Período da correção 14/2/2019 a 14/10/2019 Taxa de juros 

(%) 1 % a.m. simples Período dos juros 29/8/2018 a 14/10/2019 Dados 

calculados Fator de correção do período 242 dias 1,020204 Percentual 

correspondente 242 dias 2,020429 % Valor corrigido para 14/10/2019 (=) 

R$ 4.080,82 Juros(411 dias-13,70000%) (+) R$ 559,07 Sub Total (=) R$ 

4.639,89 Valor total (=) R$ 4.639,89 Acolho o excesso de execução 

apresentado pela impugnante e fixo o valor da execução em R$ 4.639,89 

(Quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos). 

Considerando que houve um depósito em excesso do valor (mov. 124), 

expeça-se o valor excedente para o executado. II. Pedido de condenação 

em honorários advocatícios e má-fé. A parte exequente apenas 

protocolou seu pedido de cumprimento de sentença, não verifiquei nenhum 

pedido que se enquadre nos termos do art. 80 do NCPC, razão pela qual 

indefiro o pedido. Quanto ao pedido de honorários advocatícios no 

cumprimento de sentença, este não tem cabimento nos juizados especiais, 

visto que esta Justiça Especializada tem regramento próprio. Inclusive, 

esse é o entendimento do enunciado 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Razão 

pela qual, indefiro o pedido. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço da 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentados pelo executado e 

no mérito julgo-os parcialmente procedentes, determinando o 

prosseguimento da execução em seus ulteriores termos para que seja 

satisfeito o crédito executado na quantia fixada na sentença devidamente 

corrigida e atualizada nos termos aqui fixados, e o faço com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo, observadas as cautelas e anotações 

necessárias. Expeça-se alvará em favor da parte autora, no importe de R$ 

4.639,89 (Quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e nove 

centavos). Expeça-se alvará em favor da parte reclamada, do valor 

remanescente. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto 

nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001686-31.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIRO MACEDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RONDON CORREA DA COSTA - TRANSPORTES 

(REQUERIDO)

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441-O (ADVOGADO(A))

LAIS MACHADO LUCAS OAB - RS60136 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001686-31.2019.8.11.0044. REQUERENTE: WALMIRO MACEDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ALEXANDRE RONDON CORREA DA COSTA - 

TRANSPORTES, MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito da demanda. Do Mérito 

Trata-se de Reclamação proposta por WALMIRO MACEDO DOS SANTOS 

em face de ALEXANDRE RONDON CORREIA DA COSTA – TRANSPORTES 

e MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.. Alega que prestou serviços de 

transporte de gado das propriedades rurais para a sede do Segundo 

Reclamado. Informa que foi contratado pelo primeiro reclamado e teve 

valores descontados do transporte, os quais alegam ter sido abatidos 

junto à Segunda Reclamada. Requer a restituição de valores descontados 

no importe de R$ 10.875,25, que atualizado está em R$ 18.573,35, valor 

que requer o pagamento em dobro, por entender ser valor de repetição 

dobrada. Os valores são do período de 01/04/2015 à 31/08/2017, em 

períodos descontínuos. A segunda reclamada apresenta contestação ID n. 

28787805 na qual alega preliminarmente ilegitimidade passiva para figurar 

na lide. Alega que o serviço foi repassado ao primeiro reclamado, cabendo 

a este responder a demanda. Informa que o caso não de responsabilidade 

solidária. Entendo que com razão. No caso, tratando-se de um contrato 

cível (diferentemente do que ocorre nos contratos consumeristas e nas 

relações trabalhistas), não há solidariedade presumida. Razão pela qual, 

reconheço a preliminar soerguida para extinguir o processo sem 

resolução do mérito em face da segunda reclamada MARFRIG GLOBAL 

FOODS S/A. O primeiro reclamado em sua contestação ID n. 28843481, 

alega preliminarmente prescrição trienal (art. 206,§ 3º Código Civil). 

Contudo, entendo que no caso é de cobrança de dívidas oriundas de 

instrumento particular, no qual o prazo prescricional é de cinco anos (art. 

206, §5º Código Civil), razão pela qual, rejeito a preliminar soerguida. No 

mérito, o primeiro reclamado aduz que não há provas nos autos dos fatos 

no período de períodos de 16/04/2015 a 30/04/2015, de 16/12/2015 a 

31/12/2015, de 01/02/2017 a 15/02/2017 e de 16/08/2017 a 31/08/2017. 

Todavia, em análise aos documentos juntados na inicial verifico que os 

documentos ID ns. 26387189, 26387190, 26387942, 26387944, 26387947 

provam o contrário do alegado na defesa. Na distribuição estática do ônus 
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da prova, cabe ao autor provar os fatos alegados, o que entendo que 

restou comprovado. Ao réu, cabe comprovar os fatos impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que não 

ocorreu no caso. Razão pela qual, presume-se verdadeiras as 

informações postas na inicial. Razão pela qual, acolho em parte os 

pedidos da inicial, para o réu pagar as diferenças descontadas do 

contrato do autor, visto não haver prova documental que autorize o 

referido desconto. No que tange ao pedido do pagamento em dobro, 

entendo que sem razão. O autor fez uma analogia com o artigo. 42, p. 

único do CDC, o qual não se aplica na relação jurídica exposta. No entanto, 

diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que restou 

demonstrado que a pretensão de cobrança posta na demanda merece 

acolhimento. Isto posto e com fulcro no inc. VI do art. 485 do Novo Código 

de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Segunda Reclamada 

MARFRIG GLOBAL FOODS S/A e pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, para, 

DECLARAR O JULGAMENTO DO PRIMEIRO RECLAMADO (ALEXANDRE 

RONDON CORREIA DA COSTA – TRANSPORTES): CONDENANDO O 

PRIMEIRO RECLAMADO, ao pagamento no valor de R$ 18.573,35 (Dezoito 

mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), 

acrescido de juros de mora 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a 

partir da citação válida. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Intimem-se as partes através de seus patronos. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010586-20.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSELA APARECIDA HERBSTRITH GUARIENTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010586-20.2015.8.11.0044. EXEQUENTE: JUSSELA APARECIDA 

HERBSTRITH GUARIENTI EXECUTADO: CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA 

- ME, TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. A parte autora requer a expedição do art. 517, e o arquivamento 

dos autos, visto que esgotado os meios de execução judicial. Dispõe a Lei 

de regência dos Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 53. 

A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. Ante ao exposto, com 

fundamento no artigo 53, §4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão da ausência de bens 

penhoráveis. À Secretaria do Juizado, Expeça-se a certidão de crédito, 

com os valores atualizados, nos termos do art. 517 do NCPC. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-36.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR OAB - PR57792 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000597-36.2020.8.11.0044. AUTOR: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. A parte autora peticionou solicitando a desistência da 

demanda. Desta forma, não vislumbro prejuízos quanto ao pedido de 

desistência. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

NCPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-63.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000246-63.2020.8.11.0044. REQUERENTE: LUCIANA RODELLO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. A parte autora peticionou 

solicitando a desistência da demanda. Desta forma, não vislumbro 

prejuízos quanto ao pedido de desistência. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. À consideração da Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 
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com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000257-67.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA VERISSIMO ALVES (REQUERIDO)

JOSE VALMIR BORCHERS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO POLO ATIVO para 

efetuar o pagamento de 2 (duas) diligências do senhor Oficial de Justiça, 

na Fazenda M-5, MT 322, Zona Rural, no prazo de 10(dez) dias, mediante 

guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação/penhora/intimação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-94.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000080-94.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 12.468,00 ESPÉCIE: 

[Auxílio-Doença Previdenciário]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: VILMA MARIA DA SILVA Endereço: Rodovia MT 322, KM 

75, S/N, Distrito União do Norte, Chacara São Mateus, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: AV. 

GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 1288, SALAS 9 E 10, ANDAR ED. TH., 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-286 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para no prazo de 15(quinze) dias, impugnar 

a contestação nos autos do processo acima identificado e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, 

ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 

Peixoto de Azevedo-MT, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000789-03.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Instado a manifestar-se o Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário de Mato Grosso (NAT) informou que: (i) não há nenhuma 

solicitação registrada na Central de Regulação e; (ii) o Estado de Mato 

Grosso possui retinólogos na rede SUS e realiza cirurgias oftalmológicas. 

Diante do Exposto, intime-se, pessoalmente, o paciente/autor para que, 

procure a Secretaria Municipal de Saúde, a fim de que seja regulado pelo 

SISREG. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000509-32.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIMAR DA SILVA DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA BIANCONI OAB - MT17794/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Diante da certidão de num. 15725247, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000215-43.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Cumpram-se as determinações de fl. 18652812 em sua 

integralidade. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000062-73.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHITDJORE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000062-73.2020.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 31.720,00 ESPÉCIE: [Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: NHITDJORE 

METUKTIRE Endereço: Aldeia Capoto Jarina, S/N, RESERVA INDÍGENA 

CAPOTO JARINA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Endereço: 

CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, 100, PRAÇA ALFREDO 

EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04344-902 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias. Peixoto de Azevedo-MT, 29 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000061-25.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

V. E. R. (AUTOR(A))

P. R. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

JOANA MARIA ROCHA OAB - 039.027.511-50 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000061-25.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

[Seguro]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: VITOR 

EDUARDO ROCHA Endereço: Rua Chile, 300, bairro Liberdade, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: PATRICIA ROCHA MIRANDA 

Endereço: Rua Chile, 300, Liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 Nome: JOANA MARIA ROCHA Endereço: Rua Chile,, 300, bairro 

Liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Endereço: 

Avenida Miguel Sutil, n 7707, Duque de Caxias, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-485 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para 

que, no prazo de 15(quinze) dias, apresentar o comprovante de 

indeferimento administrativo, sob pena de extinção da ação por ausência 

de interesse de agir, nos autos do processo acima identificado e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, 

do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000809-91.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000809-91.2018.8.11.0023. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARINALVA 

RIBEIRO REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. Inicialmente, 

RETIFIQUE-SE a autuação da parte autora, para que conste como 

AUTORA ou REQUERENTE. Após, CUMPRA-SE integralmente a decisão de 

Id nº 22374918. Às providências. De Alta Floresta para Peixoto de 

Azevedo, 29 de abril de 2020. Milena Ramos de Lima e S. Paro Juíza de 

Direito Designada

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000288-15.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO SIQUEIRA MARREIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Após, voltem conclusos. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000583-52.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PEREIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RDORIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000575-75.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL NATARI VIEIRA OAB - MT13422/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Após, voltem conclusos. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 81072 Nr: 3130-87.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELIS ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A, ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:Ms 379, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13431-B, FLAVIA V ANDRIGUETTI BORGES - 

OAB:9716-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A, 

RODRIGO SCOPEL - OAB:40004, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - 

OAB:GO 22.930

 Código nº 81072.

Vistos.

Cuida-se de ação nominada de “Ação Declaratória de Inexistência de 

Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Danos Morais” 

ajuizada por Fidelis Antônio da Costa em face do Banco BMG S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo a fim de encerrar a 

presente lide, requerendo a extinção do feito, conforme se vê da petição 

acostada às fls. 104/105.

Na sequência, o requerido comprovou o cumprimento do acordo mediante 

depósito judicial (fls. 107/109).

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade entre as partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO por sentença, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes (fls. 104/105), cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante da presente sentença, uma 

vez que as partes são maiores e capazes e os direitos em questão são 

disponíveis.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo.

Sem custas (artigo 90, § 3º, do CPC/15).

Honorários advocatícios na forma pactuada.

Intimem-se.

As publicações via Dje referentes ao requerido devem ser feitas em nome 

do advogado Dr. Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (fl. 107).

Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE ALVARÁ ELETRÔNICO para 

liberação do valor depositado judicialmente (fls. 107/109) em favor da 

advogada da parte autora, observando os dados bancários indicados à fl. 

103, desde que a procuradora tenha poder expresso para receber na 

procuração.

Após, ARQUIVE-SE os autos, mediante as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

De Alta Floresta-MT para Peixoto de Azevedo, 27 de abril de 2020.

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito designada

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100532 Nr: 779-05.2020.811.0023

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 779-05.2020.811.0023 código: 100532

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

RÉU(S): JOSE DE MAURO GOMES

INTIMANDO: Indiciado (a): Jose de Mauro Gomes, Cpf: 29936829115, Rg: 

667.0606 SSP MT Filiação: Maria das Merce Gomes, data de nascimento: 

19/05/1966, brasileiro(a), natural de Santa inês-MA, convivente, pedreiro, 

Endereço: Rua Pará, 865, Bairro: Liberdade, Cidade: Peixoto de 

Azevedo-MT

FINALIDADE: FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Agressor acima qualificado, 

quanto à aplicação das medidas de proteção, consistente em:

 1) Proibição do Agressor de aproximar da ofendida e seus familiares e 

testemunhas, fixando o limite de distancia de 200 (duzentos metros) entre 

estes e o agressor;

2) Manter contato com a requerente e seus familiares por qualquer meio 

de comunicação;

3) Proibição do Agressor de frequentar o trabalho e casa da requerente, a 

fim de preservar sua integridade física e psicológica.

ADVERTÊNCIA: O agressor fica advertido de que o descumprimento da 

ordem judicial poderá implicar na decretação de sua prisão preventiva.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Irene Aparecida 

Fermino, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 28 de abril de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor (a) Judiciário (a)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Irene Aparecida 

Fermino, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 28 de abril de 2020.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010284-25.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSANGELA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CLAUDIO POLICARPO OAB - MT0008796A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 8010284-25.2013.8.11.0023 Valor da causa: R$ 10.000,00 POLO 

ATIVO: Nome: LUIS CARLOS LIMA Endereço: Rua EPITACIO PESSOA, 166, 

ALVORADA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA ROSANGELA RODRIGUES DO NASCIMENTO 

Endereço: Travessa URANIO, 32, ALVORADA, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 28 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-50.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA PINTO DORNEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1001191-50.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 30.000,00 POLO 

ATIVO: Nome: ENEDINA PINTO DORNEL Endereço: Avenida Industrial, 369, 

jerusalem, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 

3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04538-133 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Bancários, 

Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 28 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-50.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA PINTO DORNEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1001191-50.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 30.000,00 POLO 

ATIVO: Nome: ENEDINA PINTO DORNEL Endereço: Avenida Industrial, 369, 

jerusalem, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 

3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04538-133 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Bancários, 

Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 
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sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 28 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001178-51.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1001178-51.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: LUCIA MARIA VIANA Endereço: Itamar Dias, 1438, 

Jerusalém, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 

3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04538-133 Senhor(a): LUCIA MARIA VIANA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 17/12/2019 Hora: 16:00, sob pena de 

extinção sem mérito com fundamento no art. 51, I da lei 9.099/95. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 21 de novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-08.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR MEIRIM ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo: 

8010117-08.2013.8.11.0023. REQUERENTE: JOSIMAR MEIRIM ROCHA 

REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA Vistos. 

INTIME-SE a parte recorrente para comprovar a hipossuficiência 

financeira, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Tal medida 

encontra respaldo no Enunciado nº 116 do FONAJE, a seguir transcrito: “O 

Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP)”. Não 

cumprida a determinação acima, deverá o recorrente, no mesmo prazo, 

efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso. 

Intime-se. Cumpra-se. De Alta Floresta para Peixoto de Azevedo, 28 de 

abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito 

Designada

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001468-66.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1001468-66.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.440,00 POLO 

ATIVO: Nome: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE Endereço: AV LION 

INTERNACIONAL, S/N, Nova Esperança, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Endereço: AVENIDA PARIS, 675, PARQUE 

RESIDENCIAL JOÃO PIZA, LONDRINA - PR - CEP: 86041-120 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001468-66.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1001468-66.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.440,00 POLO 

ATIVO: Nome: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE Endereço: AV LION 

INTERNACIONAL, S/N, Nova Esperança, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Endereço: AVENIDA PARIS, 675, PARQUE 

RESIDENCIAL JOÃO PIZA, LONDRINA - PR - CEP: 86041-120 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-61.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000186-61.2017.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 12.000,00 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ELOIZA CRUZ DA SILVA Endereço: SETE DE SETEMBRO, MAE DE 

DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-300 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. No mesmo ato, informar a 

conta corrente para o levantamento do valor depositado em juízo, valor R$ 

6.199,78 (seis mil e cento e noventa e nove reais e setenta e oito 

centavos) PEIXOTO DE AZEVEDO, 21 de maio de 2019. (Assinado 
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Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-59.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000298-59.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 189,04 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUCINETE SILVA 

CONCEICAO Endereço: Rua Panama, 587, Jd. Liberdade, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): LUCINETE SILVA CONCEICAO A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

REALIZAR-SE-Á no dia 30/04/2019, às 13:00 hs. , com fundamento na Lei 

9.099/95; ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 4 de abril de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-96.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MOURA NEGREIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1001175-96.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: LUIZ MOURA NEGREIROS Endereço: viveiro 

cooperativa, s/n, setor rural, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Rua 

Thiago Magalhães Nunes, 791, centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 Senhor(a): LUIZ MOURA NEGREIROS A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 17/12/2019 Hora: 15:40, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 51, I da lei 

9.099/95. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 
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§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de novembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000990-58.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN PEREIRA PAULA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

WARLEY SIQUEIRA PINTO OAB - MT0019436A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000990-58.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Bancários]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: ALAN PEREIRA PAULA DO NASCIMENTO Endereço: 

avenida brasil, 829, centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Endereço: 

RUA DAS NOGUEIRAS, - DE 425/426 A 882/883, SETOR COMERCIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78550-226 Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 1899, - DE 1125 A 

1969 - LADO ÍMPAR, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-600 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para 

cumprir a liminar deferida nos autos do processo acima identificado, nos 

termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

LIMINAR:Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do 

artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que a parte requerida promova a exclusão do 

nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao 

débito objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). PEIXOTO DE AZEVEDO, 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-96.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MOURA NEGREIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PROCESSO: 

1001175-96.2019.8.11.0023 REQUERENTE: LUIZ MOURA NEGREIROS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Contrato de Cartão de Crédito proposta por 

Luiz Moura Negreiros em face de Banco Bradesco S.A., ambos já 

qualificados nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei nº 9099/95. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. I. DA PRELIMINAR A alegação de 

ausência de interesse de agir é manifestamente improcedente. Com efeito, 

a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito (CF, art. 5º, XXXV). Ademais, verifica-se da jurisprudência 

majoritária que as únicas hipóteses nas quais se exige o esgotamento da 

via administrativa como condição de acesso ao Poder Judiciário são: a) 

justiça desportiva; b) reclamação ao Supremo por contrariedade à súmula 

vinculante; c) Habeas Data e d) demandas previdenciárias. Destarte, 

afasto a preliminar suscitada. II. DO MÉRITO A questão controvertida 

cinge-se a existência ou não de relação contratual e ocorrência do dano 

moral. O requerente alega que não estabeleceu relação contratual 

especificamente em relação ao cartão de crédito, restando indevidos os 

descontos supostamente efetivados pelo réu. Observa-se, portanto, que o 

ônus da prova compete ao requerido, visto que, não há juridicidade em 

atribuir ao requerente à tarefa de comprovar a ausência da relação 

contratual, porquanto impossível ou excessivamente difícil cumprir o 

encargo (CPC, art. 373, §1). Convém ressaltar, aliás, que a prova é 

relativamente singela, podendo ser produzida mediante simples 

apresentação do suposto contrato, devidamente assinado pelo 

consumidor. Não obstante, verifica-se que a requerida não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, isto é, a existência do 

negócio jurídico. Conquanto ausente a relação contratual, o documento 

colacionado pela parte autora (id 25669954) não constitui prova apta a 

comprovar os descontos apontados na inicial, não havendo o que se falar, 

portanto, em restituição de valores indevidamente descontados. No que 
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tange ao pleito de dano moral, a improcedência do pedido é medida de 

rigor. Pois bem. Conceitualmente o dano moral é o prejuízo que afeta o 

ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, um dano que ocasiona um 

distúrbio anormal da vida do indivíduo. Como bem explanado pelo jurista 

Sérgio Cavalieri Filho in Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2010, p. 203: “É a reação psicológica que a pessoa 

experimenta em razão de uma agressão a um bem integrante de sua 

personalidade, causando-lhe vexame, sofrimento, humilhação e outras 

dores do espírito.” Para o Superior Tribunal de Justiça, “só se deve reputar 

como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar.” (STJ, REsp 1234549/SP, Rel. Ministro 

MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 

10/02/2012). Em verdade, a despeito da pratica indevida por parte do réu, 

não se verifica, na hipótese, circunstâncias fática capaz de ensejar o 

dano moral, especialmente quando, não tenha a autor, experimentado 

indevida redução patrimonial. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de a fim de DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica e subsequente cancelamento do serviço 

identificado pelo nº 20180316462069084000, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária. Por conseguinte, julgo extinto o presente 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto o presente projeto 

de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Peixoto de Azevedo - 

MT, data inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos 

termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Milena Ramos de Lima e Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-74.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PROCESSO: 

1001170-74.2019.8.11.0023 REQUERENTE: FRANCISCO RIBEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Contrato de Cartão de Crédito proposta por 

Francisco Ribeiro dos Santos em face de Banco Bradesco S.A., ambos já 

qualificados nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei nº 9099/95. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. I. DA CONEXÃO A reunião de 

processos é inviável, porquanto o processo indicado como conexo pelo 

réu se trata, na realidade, do feito em questão. II. DO MÉRITO A questão 

controvertida cinge-se a existência ou não de relação contratual e 

ocorrência do dano moral. O requerente alega que não estabeleceu 

relação contratual especificamente em relação ao cartão de crédito, 

restando indevidos os descontos supostamente efetivados pelo réu. 

Observa-se, portanto, que o ônus da prova compete ao requerido, visto 

que, não há juridicidade em atribuir ao requerente à tarefa de comprovar a 

ausência da relação contratual, porquanto impossível ou excessivamente 

difícil cumprir o encargo (CPC, art. 373, §1). Convém ressaltar, aliás, que a 

prova é relativamente singela, podendo ser produzida mediante simples 

apresentação do suposto contrato, devidamente assinado pelo 

consumidor. Não obstante, verifica-se que a requerida não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, isto é, a existência do 

negócio jurídico. Conquanto ausente a relação contratual, o documento 

colacionado pela parte autora (id 25660510) não constitui prova apta a 

comprovar o suposto desconto apontado na inicial, não havendo o que se 

falar, portanto, em restituição de valores. No que tange ao pleito de dano 

moral, a improcedência do pedido é medida de rigor. Pois bem. 

Conceitualmente o dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, 

moral e intelectual da vítima, um dano que ocasiona um distúrbio anormal 

da vida do indivíduo. Como bem explanado pelo jurista Sérgio Cavalieri 

Filho in Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, 

p. 203: “É a reação psicológica que a pessoa experimenta em razão de 

uma agressão a um bem integrante de sua personalidade, causando-lhe 

vexame, sofrimento, humilhação e outras dores do espírito.” Para o 

Superior Tribunal de Justiça, “só se deve reputar como dano moral a dor, o 

vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar.” (STJ, REsp 1234549/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 10/02/2012). Em verdade, a despeito 

da pratica indevida por parte do réu, não se verifica, na hipótese, 

circunstâncias fática capaz de ensejar o dano moral, especialmente 

quando, não tenha a autor, experimentado indevida redução patrimonial. 

DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, a 

fim de a fim de DECLARAR a inexistência da relação jurídica e 

subsequente cancelamento do serviço identificado pelo nº 

20170316462066740000, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios a teor do disposto no artigo 

55 da Lei 9.099/95. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Peixoto de Azevedo - MT, data inserida na 

movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Milena Ramos de Lima e Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-09.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PROCESSO: 

1001336-09.2019.8.11.0023 REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c 

Repetição de Indébito e Danos Morais proposta por Antônio Rodrigues 

Silva em face de Banco Itaú BMG Consignado S.A., ambos já qualificados 

nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 

9099/95. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. I. DA CONEXÃO A reunião de processos se 

mostra incabível, porquanto o processo indicado como conexo (autos nº 

1001337-91.2019.8.11.0023 – id 31508690) já foi sentenciado (CPC, art. 

55, §1º). Motivo pelo qual, indefiro o pedido respectivo. II. DO MÉRITO A 

questão controvertida cinge-se a existência ou não de relação contratual 

e ocorrência do dano moral. O requerente alega que não estabeleceu 

relação contratual especificamente em relação ao cartão de crédito, 

restando indevidos os descontos supostamente efetivados pelo réu. 

Observa-se, portanto, que o ônus da prova compete ao requerido, visto 

que, não há juridicidade em atribuir ao requerente à tarefa de comprovar a 

ausência da relação contratual, porquanto impossível ou excessivamente 

difícil cumprir o encargo (CPC, art. 373, §1). Convém ressaltar, aliás, que a 

prova é relativamente singela, podendo ser produzida mediante simples 

apresentação do suposto contrato, devidamente assinado pelo 

consumidor. Não obstante, verifica-se que a requerida não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, isto é, a existência do 

negócio jurídico. Conquanto ausente a relação contratual, o documento 

colacionado pela parte autora (id 27090401) não constitui prova apta a 

comprovar o suposto desconto apontado na inicial, não havendo o que se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 564 de 841



falar, portanto, em restituição de valores. No que tange ao pleito de dano 

moral, a improcedência do pedido é medida de rigor. Pois bem. 

Conceitualmente o dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, 

moral e intelectual da vítima, um dano que ocasiona um distúrbio anormal 

da vida do indivíduo. Como bem explanado pelo jurista Sérgio Cavalieri 

Filho in Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, 

p. 203: “É a reação psicológica que a pessoa experimenta em razão de 

uma agressão a um bem integrante de sua personalidade, causando-lhe 

vexame, sofrimento, humilhação e outras dores do espírito.” Para o 

Superior Tribunal de Justiça, “só se deve reputar como dano moral a dor, o 

vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar.” (STJ, REsp 1234549/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 10/02/2012). Em verdade, a despeito 

da pratica indevida por parte do réu, não se verifica, na hipótese, 

circunstâncias fática capaz de ensejar o dano moral, especialmente 

quando, não tenha a autor, experimentado indevida redução patrimonial. 

DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, a 

fim de a fim de DECLARAR a inexistência da relação jurídica e 

subsequente cancelamento do serviço identificado pelo nº 595212573, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Por conseguinte, julgo 

extinto o presente processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios a teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Peixoto de Azevedo - MT, data inserida na movimentação. 

Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida 

pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Milena Ramos de 

Lima e Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-05.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PROCESSO: 

1001194-05.2019.8.11.0023 REQUERENTE: MARIA CONCEICAO DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Contrato de Cartão de Crédito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Maria Conceição de Jesus em 

face de Banco Bradesco S.A., ambos já qualificados nos autos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9099/95. 

Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não de relação contratual e ocorrência do dano moral. A requerente alega 

que não estabeleceu relação contratual referente ao cartão de crédito, 

restando indevidos os descontos efetivados pelo réu. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete ao requerido, visto que, não há 

juridicidade em atribuir à requerente à tarefa de comprovar a ausência da 

relação contratual, porquanto impossível ou excessivamente difícil cumprir 

o encargo (CPC, art. 373, §1). Convém ressaltar, aliás, que a prova é 

relativamente singela, podendo ser produzida mediante simples 

apresentação do suposto contrato, devidamente assinado pelo 

consumidor. Não obstante, verifica-se que a requerida não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, isto é, a existência do 

negócio jurídico que legitimasse os descontos correspondentes. Logo, 

inexistindo negócio jurídico legítimo, a conduta adotada foi indevida, 

cabendo ao réu ressarcir os valores indevidamente deduzidos. Por sua 

vez, o pedido de dano moral deve ser acolhido. Pois bem. Tratando-se de 

desconto indevido em benefício previdenciário, verifica-se que a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é 

convergente quanto à caracterização de dano moral. Observe: 

APELANTE: Banco Pan S.A. APELADO: Antonio de Padua Miron E M E N T 

A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NO 

BENEFÍCIO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO 

MANTIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, 

§11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. As instituições financeiras 

respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos 

praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 

do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por 

inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente no salário do 

autor configuram ato ilícito passível de reparação. O montante 

indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida 

(REsp 1197929/PR). No caso de não provimento do Recurso, os 

honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (art. 85, §11, do 

CPC). (N.U 0000057-85.2016.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO 

– DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1- Os descontos indevidos nos 

proventos de aposentadoria do autor, por quantitativo que, considerado o 

montante percebido, traz a presunção de impacto em sua subsistência, 

autoriza a configuração do dano moral , porquanto presente a 

potencialidade para lesar a os elementos inerentes à manifestação da 

personalidade daquele que teve seu patrimônio atingido. 2- O magistrado 

deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a 

moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais 

das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os 

propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. (N.U 

1004048-54.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). Não 

se pode olvidar, ainda, que a conduta adotada pelo requerido gerou 

impacto na única fonte de sustento do requerente, ocasionando, por 

consequência, inoportuna diminuição do que se denomina como patrimônio 

mínimo (Min. Edson Fachin), garantia e expressão de validade do princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana. Destarte, o acolhimento do 

pedido é medida de rigor. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis; 2. Intensidade do ânimo 

de ofender ?: Não vislumbro comportamento doloso da parte requerida. 

Entretanto, revela-se nítida a ausência de diligência no exercício de sua 

atividade e trato com o consumidor; 3. Posição social do ofendido ? A 

autora é aposentada e não há outros elementos indicativos de sua 

condição econômica; 4. Situação econômica do ofensor ? Tratando-se de 

empresa cuja abrangência é nacional, resta evidente, em consonância 

com as regras de experiência comum (artigo 5º da Lei nº 9.099/95), o 

elevado poder financeiro. Portanto, sopesando os critérios 

supradelineados, fixo a verba indenizatória em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

por reputar exprimir expressão consentânea ao dano causado, impedindo 

o enriquecimento ilícito, mas permitindo a reparação e desestimulando a 

recidiva. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de 

a fim de DECLARAR a inexistência da relação jurídica e CONDENAR o 

requerido ao ressarcimento da quantia comprovadamente descontada, na 

forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, resultando na quantia de R$ 

39,96 (trinta e nove reais e noventa e seis centavos), acrescidos de 

correção monetária e juros legais a contar da data da citação, bem como 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente à R$ 

3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária a contar da 

data da sentença e juros legais a partir do evento danoso. Por 

conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios a teor do disposto no artigo 55 da 
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Lei 9.099/95. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Peixoto de Azevedo - MT, data inserida na movimentação. 

Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida 

pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Milena Ramos de 

Lima e Souza Juíza de Direito

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-22.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JALMA PARREIRA DE FREITAS ANGELO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS OAB - MT23961/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Domani prime Distribuidora de Veículos e Peças Ltda (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-03.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DAMIAO SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de junho de 2019, às 14h40min.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001295-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA LOURENCETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora parte que se manifeste quanto a juntado 

do laudo pericial, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 29 de abril 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002463-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEI MACHADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo as partes para que se manifestem quanto a juntado do 

laudo pericial, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 29 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002870-18.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAIVA DAS DORES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo as partes para que se manifestem quanto a juntado do 

laudo pericial, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 29 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002014-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo as partes para que se manifestem quanto a juntado do 

laudo pericial, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 29 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001674-13.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo as partes para que se manifestem quanto a juntado do 

laudo pericial, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 29 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002159-13.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. F. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLEY DA SILVA FLORES OAB - 031.975.121-03 (REPRESENTANTE)

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo as partes para que se manifestem quanto a juntado do 

laudo pericial, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 29 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000998-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

S. V. S. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Certifico que os Embargos de declaração foram opostos 

tempestivamente. Nesse sentido, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, para que apresente no prazo legal, as respectivas contrarrazões. 

Pontes e Lacerda/MT, 29 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001091-62.2018.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

A. A. S. S. (REPRESENTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo as partes para que se manifestem quanto a juntado do 

laudo pericial, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 29 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001171-55.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 29 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004600-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BETUEL DA SILVA GOULART (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 29 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000830-29.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 29 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001083-17.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VOLGARIM PROENCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 29 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001151-64.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DAILDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 29 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000908-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico para os devidos fins, que os ofícios do Corej 

informando os valores depositados da parte autora, assim como, do 

advogado foram juntados no dia 16/01/2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001952-48.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ELIAS DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA AV. - TELEFONE: (65) 32668600 Processo 

nº 1001952-48.2018.8.11.0013 C E R T I D Ã O Certifico para os devidos 

fins que os ´RPVs foram devidamente distribuídos, com juntada dos 

valores das partes , conforme ofício do Corej, em 16/01/2020. , 29 de abril 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001460-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA AV. - TELEFONE: (65) 32668600 Processo 

nº 1001460-56.2018.8.11.0013 C E R T I D Ã O Certifico para os devidos 

fins, que os RPVs da parte autora e advogado foram devidamente 

expedidos, com distribuição no TRF em 10/12/2019. Certifico ainda, que a 

Sistema Eprec permite a requisição de apenas um RPV para cada parte, 

podendo ocorrer, as vezes, a juntada das solicitações em duplicidade nos 

autos. Pontes e Lacerda, 29 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001478-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA NUNES TEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA AV. - TELEFONE: (65) 32668600 Processo 

nº 1001478-77.2018.8.11.0013 C E R T I D Ã O Certifico para os devidos 
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fins, que os RPVs das partes foram devidamente distribuídos pelo TRF, 

sendo o dos honorários , distribuída com o n. 047477977.2019.4.01.9198, 

em 10/12/2019. Pontes e Lacerda, 29 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000877-03.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CATARINA CANDIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 29 de 

abril de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 104418 Nr: 3907-39.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Roberto Cardoso de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de arresto antes da citação, não sendo demonstrado 

motivo razoável.

 Intimem-se o autor para indicar endereço ou promover a citação por outro 

meio.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 132724 Nr: 468-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Zarzenon e Cia Ltda ME, Isabel Zarzenon, 

Ademilson Zarzenon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspendo o feito nos termos do art. 921, CPC.

Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150402 Nr: 8182-60.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josomeire Macedo Chaves Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM ACERCA DO LAUDO 

PERICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127361 Nr: 6912-35.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FERNANDES SILVA, PATRICIA CRISTINA 

OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE HIDALGO DE SOUZA, REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM ACERCA DO LAUDO 

PERICIAL, JUNTADO AOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166593 Nr: 3462-16.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARINALVA TUMICHA AVELINO, KAIO CEZAR 

AVELINO POQUIVIQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO JUNTADO AOS AUTOS É 

TEMPESTIVO, PORTANTO ABRO VISTAS AO AUTOR PARA 

CONTRARAZOAR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88990 Nr: 873-90.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Rocha Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença do INSS.

Analisando os cálculos do autor observo que o mesmo respeitou o manual 

de cálculo da Justiça Federal.

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pelo autos na petição 

de cumprimento de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145168 Nr: 5759-30.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH A DE OLIVEIRA – ME, ELIZABETH 

APARECIDA DE OLIVEIRA, Adimarco Antonio do Prado Nava

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINEI EDILENE PEREIRA 

DAN - OAB:24677/O, MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA 

LINDOLFO - OAB:24817/O

 Diante da indisponibilidade reiterada do executado em comparecer à 

audiência de conciliação, considerando que é uma audiência é opcional 

que visa oportunizar às partes a conciliação e resolver o processo 

abreviando seu curso, entretanto, no presente caso vem retardando a 

marcha processual. Sendo assim, concluo que deve ser cancelada a 

tentativa de conciliação por audiência.

Determino a intimação do SICREDI (banco exequente) para que diga sobre 

a proposta de acordo de ref. 119.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002399-02.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADERSON SCHUSTER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BRADESCO SEGUROS S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002399-02.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: ADERSON SCHUSTER PARTE RÉ: ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: BRADESCO SEGUROS S/A Certifico para os fins de direito que, 

conforme Recurso de Apelação de ID 31643122 apresentado, e com 

amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para que 

apresente as contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

29/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000727-22.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000727-22.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR: JOAO 

ALVES DE OLIVEIRA PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 31639261 

apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 29/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000701-24.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000701-24.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): CLARA 

LEITE PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico 

para os fins de direito que, a contestação de ID 31638127 apresentada é 

tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista 

para autora se manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 29/04/2020. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000473-49.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANELITON BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000473-49.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA. REQUERIDO: ANELITON BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO. 

Vistos. CUMPRA-SE conforme ID n.º 29509810. INTIME-SE. Pontes e 

Lacerda, 29 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001333-50.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RUI LEAL RODRIGUES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA DA CRUZ OAB - MT15918-A (ADVOGADO(A))

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001333-50.2020.8.11.0013 

REQUERENTE: RUI LEAL RODRIGUES NETO. REQUERENTE: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos. INTIME-SE o autor, por meio de 

sua advogada, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos: ( i ) instrumento procuratório, sob pena de extinção, nos moldes do 

art. 76, §1º, I, do NCPC; ( ii ) declaração de hipossuficiência econômica 

para fins de análise ao pedido de gratuidade da justiça, sob pena de 

indeferimento do pedido, ou, alternativamente, providenciar a 

comprovação do recolhimento das custas e taxas judiciárias. Com o 

decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e, após, PROMOVA-SE a conclusão. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 29 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001313-59.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC VINICIUS BORGES FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001313-59.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: ERIC VINICIUS BORGES FRANCISCO. REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA. Vistos. De proêmio, o requerente não 

comprovou a impossibilidade financeira momentânea para custear as 

despesas inerentes à distribuição do processo. No mais, da análise dos 

elementos de informação constantes dos autos, verifica-se sem 

dificuldades que os pressupostos para a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita não estão pressentes. Neste viés, insta 

consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem 

condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que 

realmente necessitam. Assim sendo, é dever do interessado antecipar o 

pagamento dos atos processuais que pretende promover (art. 82, “caput”, 

do NCPC), impondo-se, por consectário lógico, a obrigação de comprovar 

o recolhimento das custas e taxas processuais no momento da 

distribuição (art. 456, “caput”, da CNGC). Desta forma, DETERMINO que a 
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parte autora comprove o preenchimento dos pressupostos necessários à 

concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do NCPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias, carreando aos autos documento apto a 

comprovar que não possui condições financeiras para custear os gastos 

inerentes ao processo, ou, em idêntico prazo, comprove o recolhimento 

das custas e taxas judiciárias devidas, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito, “ex vi” do art. 456, §1º, da CNGC. INTIME-SE via 

DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 29 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200063 Nr: 8168-08.2019.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Delazeri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Noroeste de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para citação da parte embargada, por meio de seu 

advogado, via DJE, na forma do art. 677, §3º, do NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001323-06.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA DE MELO CAROLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM CAROLA ALVES PIRES (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001323-06.2020.8.11.0013 REQUERENTE: 

GERALDA DE MELO CAROLA. DE CUJUS: JOAQUIM CAROLA ALVES 

PIRES. Vistos. DEFIRO a abertura do inventário. No mais, NOMEIO como 

inventariante GERALDA DE MELO CAROLA que, intimada da nomeação, 

prestará, dentro de cinco (05) dias, o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, bem como, para apresentar as primeiras 

declarações no prazo de vinte (20) dias, tomando-se por termo. CITEM-SE, 

após, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o 

companheiro, os herdeiros e os legatários, se não estiverem 

representados nos autos por meio de advogado/Defensor Público, 

intimando o órgão do Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou 

ausente, bem como a Fazenda Pública e o testamenteiro, se houver 

testamento (NCPC, artigo 626). Concluídas as citações, ABRA-SE vista 

dos autos às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, 

para que se manifestem sobre as primeiras declarações, na forma do art. 

627 do NCPC. Após, a contar do término do prazo supra, poderá a 

Fazenda Pública manifestar-se sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em quinze (15) dias (NCPC, artigo 

629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(NCPC, artigo 634), manifestando-se expressamente. A propósito, DEFIRO 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, 

caput, do NCPC. Após a conclusão. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 29 de abril de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001308-37.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BARBOSA MANCILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA BARBOZA DE BRITO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001308-37.2020.8.11.0013 REQUERENTE: 

DIEGO BARBOSA MANCILIO. DE CUJUS: APARECIDA BARBOZA DE 

BRITO. Vistos. DEFIRO a abertura do inventário. No mais, NOMEIO como 

inventariante DIEGO BARBOSA MANCILIO que, intimado da nomeação, 

prestará, dentro de cinco (05) dias, o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, bem como, para apresentar as primeiras 

declarações no prazo de vinte (20) dias, tomando-se por termo. CITEM-SE, 

após, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o 

companheiro, os herdeiros e os legatários, se não estiverem 

representados nos autos por meio de advogado/Defensor Público, 

intimando o órgão do Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou 

ausente, bem como a Fazenda Pública e o testamenteiro, se houver 

testamento (NCPC, artigo 626). Concluídas as citações, ABRA-SE vista 

dos autos às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, 

para que se manifestem sobre as primeiras declarações, na forma do art. 

627 do NCPC. Após, a contar do término do prazo supra, poderá a 

Fazenda Pública manifestar-se sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em quinze (15) dias (NCPC, artigo 

629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(NCPC, artigo 634), manifestando-se expressamente. A propósito, DEFIRO 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, 

caput, do NCPC. Após a conclusão. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 29 de abril de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001312-74.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA DA CRUZ SILVA (ESPÓLIO)

MARCIA CORSINO DA SILVA (ESPÓLIO)

MARIA DOS REIS SILVA (REQUERENTE)

OSVALDO CORCINO DA SILVA (INVENTARIANTE)

ANUNCIA DA SILVA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAYNE APARECIDA NARCISO CLARO BOLONHESE OAB - MT11202/O 

(ADVOGADO(A))

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS OAB - MT26373/O 

(ADVOGADO(A))

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABILIO CORSINO DA SILVA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001312-74.2020.8.11.0013 REQUERENTE: 

OSVALDO CORCINO DA SILVA. DE CUJUS: ABILIO CORSINO DA SILVA. 

Vistos. DEFIRO a abertura do inventário. No mais, NOMEIO como 

inventariante OSVALDO CORCINO DA SILVA que, intimada da nomeação, 

prestará, dentro de cinco (05) dias, o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, bem como, para apresentar as primeiras 

declarações no prazo de vinte (20) dias, tomando-se por termo. CITEM-SE, 

após, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o 

companheiro, os herdeiros e os legatários, se não estiverem 

representados nos autos por meio de advogado/Defensor Público, 

intimando o órgão do Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou 

ausente, bem como a Fazenda Pública e o testamenteiro, se houver 

testamento (NCPC, artigo 626). Concluídas as citações, ABRA-SE vista 

dos autos às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, 

para que se manifestem sobre as primeiras declarações, na forma do art. 

627 do NCPC. Após, a contar do término do prazo supra, poderá a 

Fazenda Pública manifestar-se sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em quinze (15) dias (NCPC, artigo 

629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 
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(NCPC, artigo 634), manifestando-se expressamente. A propósito, DEFIRO 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, 

caput, do NCPC. Após a conclusão. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 29 de abril de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000655-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMAR APARECIDO ELIZARDO DOS SANTOS - ME (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000655-06.2018.8.11.0013. AUTORA: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT. RÉU: NEIMAR 

APARECIDO ELIZARDO DOS SANTOS – ME. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT contra NEIMAR APARECIDO ELIZARDO DOS 

SANTOS. Extrai-se da narrativa fática arvorada na exordial que a parte 

autora é credora da parte requerida no valor de R$ 15.650,38 (quinze mil, 

seiscentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos), em razão de 

concessão de crédito não liquidado. Em razão do presente fato e, diante 

da impossibilidade de resolução consensual do conflito, a parte autora 

requereu a expedição de mandado de pagamento, sob pena de ser 

convertido em mandado executivo, a condenação da parte ré ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência. Juntou 

documentos (ID n.º 13212888 a ID n.º 13212963). Citado, a parte requerida 

deixou o prazo decorrer “in albis” (ID n.º 23180517). E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A pretensão formulada 

pela parte autora comporta julgamento conforme o estado do processo, 

pois, por sua natureza, vem consubstanciada em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, além do que a parte requerida é revel, o que 

coaduna “in totum” com o dispositivo legal expresso no art. 355, inciso II, 

do NCPC. Prima facie, é necessário aclarar que o procedimento monitório 

possui por característica a oportunidade concedida ao credor de, munido 

de uma prova literal de seu crédito, abreviar o iter processual para a 

obtenção de um título executivo. Logo, o documento apresentado pela 

parte autora, desprovido de força executiva, in casu, encontra-se 

encartado em ID n.º 13212910, 13212913, 13212922, 13212929, sendo, 

pois, títulos de créditos emitidos pela parte requerida em favor da parte 

requerente e não liquidados. Assim, verificada a ausência de 

manifestação defensiva por parte da parte ré – embargos ao mandado 

monitório -, a pretensão monitória deve ser acolhida para que a parte 

autora obtenha um título executivo judicial em menor lapso temporal do que 

o exigido pelo processo/fase procedimental de conhecimento pelo rito 

comum, o que se conclui, portanto, que o procedimento atual adotado se 

trata de uma espécie de tutela diferenciada, que, por meio da adoção de 

técnica de cognição sumária (para concessão do mandado monitório) e do 

contraditório postecipado (permitindo a prolação de decisão antes da oitiva 

do réu – art. 9, parágrafo único, III, do NCPC), busca facilitar em termos 

procedimentais a obtenção de um título executivo, em juízo de cognição 

não exauriente, da provável existência de seu direito. Por fim, verificada a 

existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, bem como a 

revelia da parte requerida, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte requerente, devendo a ação ser julgada 

procedente, por ser medida de rigor. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inc. I, do NCPC e, por consequência, DECLARO CONSTITUÍDO, de 

pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, no valor de R$ 15.650,38 (quinze mil, seiscentos e 

cinquenta reais e trinta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação para a 

presente ação. CONDENO o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. 

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 29 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000728-07.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000728-07.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: JOÃO ALVES DE OLIVEIRA. REQUERIDO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

proposta por JOÃO ALVES DE OLIVEIRA contra BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. O feito tramitou regularmente, sendo que ao ID nº. 

31500981 o requerido informou a composição acerca do objeto litigioso. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito 

comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a transação, 

embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro mencionado. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. CONDENO o requerido em custas e taxas judiciárias. Honorários 

advocatícios nos termos da avença de ID nº. 31500981. Considerando o 

ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), 

DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e Lacerda, 29 de abril de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000695-17.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000695-17.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: CLARA LEITE. REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA proposta 

por CLARA LEITE contra BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. O feito 

tramitou regularmente, sendo que ao ID nº. 31510830 o requerido informou 

a composição acerca do objeto litigioso. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. O feito comporta extinção com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a transação, embora extrajudicial, se amolda 

aos ditames do artigo retro mencionado. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o presente processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO o requerido em 
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custas e taxas judiciárias. Honorários advocatícios nos termos da avença 

de ID nº. 31510830. Considerando o ato incompatível com o pleito recursal 

(NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito 

em julgado e a remessa dos os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes 

e Lacerda, 29 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 194932 Nr: 5577-73.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Santos Silva, FABIO HENRIQUE 

FERREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a denúncia para o fim de:

- CONDENAR O ACUSADO GABRIEL SANTOS SILVA, nascido em 26 de 

junho de 1997, em Pontes e Lacerda/MT, filho de Josué dos Santos Silva e 

de Janete Lopes dos Santos, como incurso nas penas do artigo 157, §2°, 

inciso II e §2º-A, inciso I, por quatro vezes, sendo uma delas com a 

incidência da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “e”, ambos 

do Código Penal, na forma do art. 70, caput, também do Código Penal;

 - ABSOLVER O ACUSADO FÁBIO HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS, 

brasileiro, natural de Pontes e Lacerda/MT, nascido em 28 de maio de 

1992, filho de Alfeu Guilherme de Freitas e de Ivonete de Almeida Ferreira, 

quanto a imputação relacionada ao roubo majorado, nos termos do artigo 

386, inciso V, do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204288 Nr: 10239-80.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO NETO BARBOSA DOS SANTOS, 

ROBSON COSTA DE ARAÚJO VIEIRA, DANIEL GOMES DE TOLEDO, 

ANDERSON MATEUS PEDROZO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT, Defensor Público Estadual - Núcleo de Pontes e 

Lacerda - OAB:

 Certifico e dou fé que, em face de Jacinto Neto Barbosa dos Santos ter 

declarado que seu advogado é o Dr. Alinor Sena, remeto os autos à 

publicação de sua intimação para apresentação da Resposta à Acusação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001332-65.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANY COSMES DA SILVA OAB - MT25021/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001332-65.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:JOSEANE 

GOMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIANY COSMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 15/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 28 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010595-41.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE CARVALHO NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BARBOZA DE ASSIS (EXECUTADO)

 

Intimação do patrono do exequente para manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-35.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001334-35.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:GILMAR DOS 

SANTOS RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 

15/06/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003582-08.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ASSEL DE OLIVEIRA BARRETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para apresentar contrarrazões aos 

recursos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-63.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRIMA TRANSPORTES EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000291-63.2020.8.11.0013. REQUERENTE: ANTONIO LOPES DOS 

SANTOS FILHO REQUERIDO: TRANSRIMA TRANSPORTES EIRELI Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE: Entendo pela rejeição da preliminar, uma vez que 

segundo dispõe o artigo 10 da Lei nº 9.099/95, não se admitirá, no 

processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS decorrente de 

acidente de trânsito, proposta por ANTONIO LOPES DOS SANTOS FILHO 

em desfavor de TRANSRIMA TRANSPORTE EIRELI. Alega o reclamante 

que estacionou seu veiculo no pátio do Posto Iguaçu, e na data de 

30/12/2019 se deparou com seu veiculo amassado e com um bilhete com 

nome e telefone do responsável pela colisão, vindo a saber que o mesmo 

era motorista da empresa reclamada. Relata o reclamante que ao entrar 

em contato com a reclamada, o encarregado da mesma informou que 

acionaria o seguro para custear os reparos necessários, contudo o 

funcionário da reclamada não mais responde as mensagens do 
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reclamante . Verifica-se que parte reclamada, devidamente citada 

apresentou defesa, aduzindo que o reclamante se absteve de realizar 

contato com a empresa reclamada para dar prosseguimento aos 

procedimentos administrativos de constatação do dano. Bem como alega 

que o reclamante não promoveu as diligencias necessária, acionado o 

judiciário. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da questão se refere ao 

acidente de trânsito em que se verifica através do boletim de ocorrência, 

que houve o alegado dano. Diante dos documentos que instruíram a inicial, 

entendo que restaram demonstrados os prejuízos materiais, situação que 

leva ao acolhimento do pedido de indenização por danos materiais, nos 

termos do orçamento apresentado pelo reclamante. Ante o exposto, opino 

pela procedência da pretensão contida no pedido inicial, nos termos do art. 

487, I, do CPC, para o fim de a) CONDENAR a parte reclamada a pagar ao 

reclamante o valor R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de 

danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados do evento danoso – 30/12/2019 – (súmula 

43/STJ). Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano 

M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000608-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRAGA CALCADOS, CONFECCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

EIRELI (AUTOR(A))

JOSE BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000608-95.2019.8.11.0013. AUTOR(A): BRAGA CALCADOS, 

CONFECCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, JOSE BRAGA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar aos 

autos, no prazo de cinco dias, documentos que comprovem sua condição 

de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do art. 5º da Lei 12.153/09, sob pena de declínio da competência de 

volta para a 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. PONTES E 

LACERDA, 29 de abril de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-88.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO HIDALGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para imprimir a certidão de dívida.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000974-08.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARINHO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente para imprimir a certidão de dívida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010929-12.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA BORGES COSME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para imprimir a certidão de dívida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010185-17.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERRA AZUL COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente para imprimir a certidão de dívida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-12.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINO OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora para apresentar impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001238-20.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CLAUDIA TEIXEIRA PEZZIN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação dos patronos da parte autora para apresentarem impugnação.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002599-09.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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JULIANA ALBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1002599-09.2019.8.11.0013 REQUERENTE: JULIANA ALBINO 

DOS SANTOS REQUERIDO: AVIANCA, SUBMARINO VIAGENS LTDA. 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. No mesmo 

sentido é o Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso: “A sentença homologatória de conciliação ou transação, 

dispensa a intimação das partes e de seus patronos, procedendo-se ao 

arquivamento imediato do feito”. Se se tratar de acordo parcelado, em 

caso de inadimplemento poderá a parte credora requerer o 

desarquivamento e cumprimento da sentença nos próprios autos. Ao 

arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 28 de abril de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-51.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELIA MORAES SILVA OAB - MT27608/O (ADVOGADO(A))

ROLIM BRAGA OAB - 071.929.321-91 (REPRESENTANTE)

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASPFE- CAIXA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS 

FEDERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Processo n.º 1000156-51.2020.811.0002 Reclamante: Rolim Braga 

Reclamada: CASPFE – Caixa de Assistência aos Servidores Públicos 

Federais Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. Alega a parte Requerente 

que foram efetivados descontos em sua conta que totalizaram o valor de 

R$ 156,31 (cento e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), o qual 

desconhece, uma vez que não firmou qualquer tipo de contrato com a ré 

autorizando os referidos descontos. Assim, requer a restituição do valor 

indevidamente descontado em dobro, bem como indenização por danos 

morais. No presente caso, denota-se que a parte requerida, mesmo sendo 

devidamente citada em 02.03.2020, conforme AR juntado no ID 3556807, 

não compareceu à audiência de conciliação, realizada em 11.03.2020, 

deixando ainda de apresentar qualquer justificativa a esta ou defesa. Em 

virtude da ausência na audiência de conciliação, DECRETO à REVELIA da 

parte requerida, nos termos do art. 344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 

9.099/95, e passo ao julgamento antecipado da lide. No presente caso, 

não há qualquer comprovação pela parte Requerida de que a parte 

Requerente autorizou os descontos em sua conta corrente. Destaco ainda 

que no extrato anexado no ID 28373101, consta a informação de que foi 

enviado um e-mail questionando o débito. Desta forma, não há provas da 

contratação dos serviços que pudessem demonstrar a origem dos 

descontos efetivados na conta da parte Requerente. Diante do acima 

exposto se conclui que resta razão a parte Reclamante. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, pois 

resta configurado um grave desrespeito para com o consumidor que teve 

valores indevidamente descontados de seu soldo. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais), visto que a parte Requerente tentou solucionar o 

fato administrativamente, ensejando assim o seu desvio produtivo. Quanto 

ao pedido de danos materiais entendo que assiste parcial razão à parte 

Requerente. Conforme se constata dos documentos da inicial a parte 

Requerente comprovou que efetivou o pagamento do valor total de R$ 

156,31 (cento e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), todavia não 

restou comprovada a má-fé, para que tal restituição seja efetivada em 

dobro. Desta forma acolho a condenação da parte requerida ao 

pagamento dos danos materiais suportados pela parte Requerida no 

importe de R$ 156,31 (cento e cinquenta e seis reais e trinta e um 

centavos). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º 

da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida para determinar que a parte Requerida interrompa todos os 

descontos efetivados na conta da parte Requerente, bem como para 

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta 

sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

contados desde o evento danoso – 19.12.2019 e ao pagamento dos 

danos materiais no importe de R$ 156,31 (cento e cinquenta e seis reais e 

trinta e um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado 

desde o desembolso (19/12/2019) e acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, contados desde o evento danoso – 19.12.2019. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 

e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 
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Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000352-52.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

C. A. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA ALVES DE JESUS OAB - 794.384.151-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000352-52.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, C. A. D. O. 

REPRESENTANTE: SONIA ALVES DE JESUS REU: SIDNEY SOARES DE 

OLIVEIRA As partes, devidamente qualificadas e representadas nos autos 

manifestaram pela homologação de acordo em relação ao objeto da 

demanda. No petitório de ID n. 23163357, o Ministério Público apresentou 

parecer favorável, ratificando-o posteriormente. É o relatório. Fundamento 

e decido. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho que 

o termo de acordo apresentado comporta homologação. Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo a mesma eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, diante 

do termo de acordo apresentado, outro caminho não há senão a 

homologação do acordo celebrado entre as partes. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil de 2015. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Poxoréu, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000161-70.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

JOSUE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KESLEN DIEGO APARECIDO FERREIRA BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000161-70.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: JOSUE FERREIRA DA COSTA, ELZA FERREIRA DA COSTA 

REQUERIDO: KESLEN DIEGO APARECIDO FERREIRA BORGES Trata-se de 

ação anulatória de contrato de compra e venda de bem imóvel, ajuizada 

por JOSUE FERREIRA DA COSTA e ELZA FERREIRA DA COSTA em 

desfavor de KESLEN DIEGO APARECIDO FERREIRA BORGES, todos 

devidamente qualificados nos autos. Narram os requerentes, em síntese, 

que a sua genitora, a Senhora, Anézia Fernandes de Souza, teria vendido 

seu único imóvel ao seu neto, Kelsen Diego Aparecido Ferreira Borges 

(requerido), por meio de escritura pública de compra em venda assinada 

por sua bisneta, Letícia Gabriela Aparecida Pereira Fonseca. Alega que a 

venda seria nula, eis que realizada por pessoa incapaz, sem capacidade 

de discernimento e sem autorização dos demais descendentes. Requer, 

com base nisto, a concessão de tutela provisória de urgência. É o 

brevíssimo relatório. Fundamenta-se. Decide-se. Presentes os requisitos 

dos art. 319 e 320 do CPC/15, RECEBO a petição inicial, com a emenda 

apresentada na manifestação constante no ID de n. 30418926. Do pedido 

de gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, 

haja vista a comprovação de hipossuficiência financeira, conforme 

prescreve o art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 98, caput do Código de 

Processo Civil. Do litisconsórcio necessário De início, observo que a ação 

foi ajuizada apenas contra o bisneto da Senhora Anézia Fernandes de 

Souza, comprador da venda supostamente anulável. No entanto, como 

sabido, a legitimidade para figurar em um dos polos da ação está 

relacionada à titularidade da relação jurídica de direito material que se 

discute. No presente caso, é nítida a legitimidade da vendedora, titular da 

relação jurídica que se discute, inclusive porque, a procedência da ação 

implicará em alteração da sua posição patrimonial atual. Por isso, com 

esteio nos arts. 114 e 115 do CPC/15, considerando que a eficácia da 

decisão de mérito repercutirá diretamente na relação jurídica de que é 

titular, há que se reconhecer hipótese de litisconsórcio necessário da 

Senhora Anézia Fernandes de Souza. Tal conclusão, no entanto, não 

infirma a possibilidade de análise do pedido de tutela provisória de 

urgência, sem prejuízo da posterior citação do polo passivo da demanda 

na sua integralidade. Do pedido de tutela provisória de urgência: Como 

relatado alhures, requer a parte autora, a concessão de tutela provisória 

de urgência para fins de declarar nulo o negócio jurídico entabulado. O 

Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela 

provisória, a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela 

cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos 

para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na (a) probabilidade do direito e no (b) perigo de dano 

(satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). A 

probabilidade do direito na espécie se infere da verossimilhança das 

alegações de fato e de direito relativamente a: a) venda; b) relação de 

ascendência e descendência entre vendedor e comprador; c) falta de 

consentimento de outros descendentes e d) configuração de simulação, 

consistente em doação disfarçada (REsp 476557/PR, Rel. Min. NANCY 

ANDRIGHI, 3ª T., DJ 22.3.2004) ou, alternativamente, e) a demonstração de 

prejuízo (EREsp 661858/PR, 2ª Seção, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, 

Dje 19.12.2008; REsp 752149/AL, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4ª T., 

2.10.2010). Inexistem nos autos, igualmente, prova da alegada 

incapacidade da vendedora, capaz de ensejar a declaração de nulidade 

nos termos do art. 171, I do CC. No caso em espeque, há evidentes 

provas da venda, da relação de ascendência e descendência entre 

vendedora e comprador, assim como da falta de consentimento dos 

demais descendentes. No entanto, para aferição do efetivo prejuízo ou da 

simulação do negócio é necessário oportunizar o contraditório, sendo 

insuficientes as provas juntadas aos autos. Ademais, para além da 

probabilidade do direito, a parte requerente da tutela provisória de 

urgência deve demonstrar que o não provimento imediato da medida liminar 

pugnada enseja risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que, 

sob o olhar da cognição abreviada, não se mostra presente no caso em 

espeque. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência como 

requerido, sem prejuízo de posterior reanálise mediante pedido expresso e 

demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/15. Não 

obstante, objetivando assegurar a efetividade e a economia processual, 

expeça a secretaria certidão premonitória, que poderá ser averbada pelos 

requerentes junto ao Cartório de registro de imóveis da comarca para 

conferir publicidade quanto a existência da ação promovida contra a 

requerida, permitindo, contra terceiros, a oponibilidade da decisão final. 

Proceda a secretaria à inclusão, no polo passivo da demanda, da Senhora 

Anézia Fernandes de Souza. Com fulcro no art. 334 do CPC/15, determino 

a remessa dos autos ao CEJUSC, a fim de que seja designada audiência 

de conciliação e mediação. A carta de citação e intimação, nos termos do 

art. 248 do CPC/15, advertirá que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada (art. 334 do CPC). Em não 

havendo acordo, o réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 
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(quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). Após a realização da audiência de conciliação, sendo 

obtida ou não a conciliação, deverá ser lavrado termo num ou noutro 

sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser 

certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 

DEFIRO o pedido de tramitação prioritária, nos termos do art. 1048, I do 

CPC/15, devendo a Secretaria proceder à identificação própria que 

evidencie o regime de prioridade. CITEM-SE e INTIMEM-SE. Decorridos os 

prazos supras, RETORNEM-SE os conclusos. Poxoréu/MT, data lançada 

no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000238-79.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MACIEL MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE FERREIRA SOARES DOS SANTOS OAB - MT24815/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gilmara Lemos Matias (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000238-79.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: JOSE MACIEL MATIAS REQUERIDO: GILMARA LEMOS 

MATIAS Vistos etc... De elementar conhecimento que as petições iniciais 

deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel 

Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de 

admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de modo a 

formar a lide. Da análise dos documentos acostados com a inicial, 

observa-se que a requerente não juntou nos autos comprovante de 

endereço em nome próprio ou documento que justifique a apresentação de 

comprovante em nome de terceiro. No tocante ao pedido de gratuidade de 

justiça, em que pese a previsão contida no art. 99, § 3º do CPC/15 

relativamente à presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência 

da pessoa física, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, 

determina, sem qualquer ressalva, que o Estado deverá prestar 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. No caso dos autos, a parte autora requer o aludido benefício, 

e para tanto, juntou aos autos a respectiva declaração, no entanto, 

nenhuma prova trouxe aos autos para corroborar a alegação de 

hipossuficiência financeira. Destarte, sob pena de usurpação da estrutura 

hierárquico-normativa do ordenamento Jurídico brasileiro, que tem na 

Constituição Federal sua norma superior, à qual todas as demais normas 

devem observância, a comprovação da incapacidade financeira para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da 

família é a medida mais consentânea com a ordem constitucional vigente. 

Com fulcro no art. 321, caput do CPC/15, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias (a) juntar aos autos documentos hábeis a 

provar a alegada incapacidade de arcar com o pagamento das custas e 

taxas processuais, servindo para tanto, dentre outros documentos, cópias 

das últimas declarações de imposto de renda, certidões negativas de 

propriedade de bem imóvel, holerites do 3 (três) últimos meses, extratos 

atualizados de contas bancárias para comprovação da renda mensal 

auferida (sobretudo quando não houver outros meios de comprovar renda 

e despesas), contas de consumo habitual do lar (como água e luz), 

matrícula do imóvel em que reside, etc. (b) juntar aos autos comprovante 

de endereço em nome próprio ou, em sendo o caso, documento que 

justifique a apresentação de comprovante em nome de terceiro. Poxoréu, 

data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000466-54.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS OAB - MT26893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000466-54.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: MARIA DAS DORES DOS SANTOS REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA a ser deferida após juntada do laudo pericial, 

proposta por MARIA DAS DORES DOS SANTOS, em desfavor do INSS, 

pugnando pelo restabelecimento de auxílio doença. Narra a parte autora, 

em síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o preenchimento dos 

requisitos legais previstos na lei Previdenciária, razão pela qual requer o 

restabelecimento do benefício cessado indevidamente. Requer, ademais, 

sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o 

relato do essencial. Do recebimento da inicial: Presentes os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido 

de gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil. Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência 

previdenciária do local onde o benefício foi postulado requisitando seja 

encaminhado a este Juízo cópia integral do processo administrativo no 

qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por 

tratar a demanda de interesses indisponíveis, e tendo em vista que os 

procuradores do INSS, em atenção ao princípio da indisponibilidade do 

interesse público, em geral, não se apresentam com poderes para 

transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga 

para que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência de defesa importa 

no reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no art. 

345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. Sem prejuízo, considerando a necessidade de se realizar perícia 

para averiguar se há a alegada incapacidade, NOMEIA-SE para a 

confecção do laudo o médico, o Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 

1980/MT, com cadastro na secretaria deste juízo. Fixo os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), consoante os critérios 

previstos no art. 25 c/c art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ. INTIMEM-SE 

as partes acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, 

conforme exigência do art. 474 do Código de Processo Civil[1], devendo o 

laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC[2]). As 

partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de 

intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil[3]. Decorrido o 

prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente 

ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua o art. 4ª 

da citada Resolução nº 541/07 do Conselho da Justiça Federal. Na 

sequência, remetam-se os autos CONCLUSOS. Ás providências, 

cumpra-se. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA 

PONTES Juiz de Direito [1] Art. 474. As partes terão ciência da data e do 

local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a 

produção da prova. [2] Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no 

objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. [3] 

Art. 477 - § 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se 

sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 
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apresentar seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000154-15.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOS REIS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000154-15.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

EDINEY DOS REIS SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, Compulsando-se os autos, observo que a 

parte autora aduz ter tido o benefício de auxílio doença negado pelo INSS, 

no entanto, não há provas que corroborem tal alegação. Ante o exposto, 

considerando o entendimento fixado pelo STF no Recurso Extraordinário 

nº. 631.240/MG, chamo o feito a ordem para determinar a INTIMAÇÃO da 

parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova ou comprove 

ter realizado o requerimento administrativo do benefício ora pretendido 

nesta demanda, sob pena de extinção do processo sem a resolução do 

mérito. No mesmo prazo, junte aos autos prova da condição de segurado 

e do período de carência. Após, CERTIFIQUE-SE o decurso dos prazos e 

REMETAM-SE os autos conclusos para ulteriores deliberações. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Poxoréu, data lançada no sistema. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000767-35.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE NEVES FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que procedo a Intimação das partes para ciência da sentença 

prolatada por derradeiro nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000420-65.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

WEBER BARBOSA SILVERIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000420-65.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

WEBER BARBOSA SILVERIO DOS SANTOS REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, 

Compulsando-se os autos, observo que o valor atribuído à causa não 

observou o disposto no art. 292 do CPC/15. Com efeito, nos termos do art. 

321, caput do CPC/15, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial para indicar corretamente o valor 

da causa. Decorrido o prazo, RETORNEM os autos conclusos para 

deliberações. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001090-40.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALMEIDA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS OAB - MT26893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a Intimação das partes para ciência da sentença 

prolatada por derradeiro nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000677-27.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA CARDOSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOJEAN VARANDA LEITE SENA OAB - MT19782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000677-27.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

EDIVANIA CARDOSO DOS SANTOS REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por EDIVANIA CARDOSO DOS SANTOS, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados 

no encarte processual, visando à concessão do benefício de 

auxílio-doença cumulado com conversão em aposentadoria por invalidez. 

Diante da apresentação de contestação e impugnação, não sendo caso, 

por ora, de julgamento antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a 

este Juízo deliberar acerca das providências preliminares e do 

saneamento previsto no artigo 357 do CPC. Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos : A) A 

incapacidade temporária ou permanente do autor que o torne insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência. B) A condição de segurado na data em que teve início a 

patologia/lesão; C) O requisito carência ou a sua dispensa casuística, eis 

que a patologia alegada não está elencada no rol do art. 151 da Lei 

8213/91; O pedido de tutela de urgência, por sua vez, poderá ser 

oportunamente analisado. No entanto, das provas juntadas aos autos até 

o momento, não logrou a parte autora comprovar, de forma satisfatória, os 

requisitos do art. 311, inciso II do CPC/15, sobretudo porque não há como 

deles aferir, de pronto, os requisitos da condição de segurado e da 

carência. Ademais, a própria patologia alegada enseja prova pericial a ser 

produzida sob o crivo do contraditório, que ateste, de maneira 

peremptória, a efetiva incapacidade laboral. Intimem-se as partes para, em 

15 (quinze) dias, dizer as provas que pretende produzir, fundamentando 

especificadamente sua pertinência e necessidade, sob pena de 

indeferimento. Sendo indispensável a realização de perícia médica judicial, 

NOMEIO, para a confecção do laudo o médico, o Dr. Eduardo de Toledo 

Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na secretaria deste juízo. Em 

aceitando o encargo, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), haja vista os critérios previstos no art. 25 c/c art. 28 da 

resolução 305/2014 do CNJ, devendo ser destacado que se trata de uma 

perícia médica relativamente complexa, havendo necessidade do perito 

nomeado responder um grande número de quesitos, o que justifica a 

fixação do valor acima. INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data 

assinalada para realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do 

Código de Processo Civil[1], devendo o laudo pericial ser apresentado nos 

autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado 

deste prazo (art. 465 do CPC[2]). As partes poderão arguir o impedimento 

ou suspeição do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. 

Além disso, depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo 

parecer, conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo 

Civil[3]. Decorrido o prazo para manifestação sobre o laudo pericial, 

EXPEÇA-SE o competente ofício solicitando o pagamento dos honorários, 

tal como preceitua o art. 4ª da citada Resolução nº 541/07 do Conselho da 
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Justiça Federal. Na sequência, remetam-se os autos CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário. Poxoréu, data lançada no sistema. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito [1] Art. 474. As partes terão 

ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito 

para ter início a produção da prova. [2] Art. 465. O juiz nomeará perito 

especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a 

entrega do laudo. [3] Art. 477 - § 1o As partes serão intimadas para, 

querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000956-13.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO SEVERIANO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1000956-13.2019.8.11.0014; Valor causa: R$ 998,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO CÍVEL (241)/[Concessão]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que procedo 

a Intimação das partes para realização da audiência de instrução na data 

de 17 de junho de 2020, às 13h30min, bem como a produção de provas 

testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão. NOTIFICO os 

respectivos advogados para que intimem as testemunhas por eles 

arroladas, ou, para que as tragam no dia e hora designadas, independente 

de prévia intimação conforme decisão proferida por derradeiro nos autos. 

Poxoréu-MT, 29 de abril de 2020 LEANDRO WANZELLER GUEDES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE POXORÉO E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000750-96.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BATISTA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT5041/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000750-96.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ANA BATISTA COSTA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, Cuide-se de ação de aposentadoria por idade rural, ajuizada por 

ANA BATISTA COSTA, em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS), ambos qualificados nos autos. Diante da apresentação de 

contestação e impugnação, não sendo caso, por ora, de julgamento 

antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a este Juízo deliberar 

acerca das providências preliminares e do saneamento previsto no artigo 

357 do CPC. Das questões processuais pendentes: Processo em ordem, 

sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não 

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVAS Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, sendo incontroverso o preenchimento do requisito etário, fixa-se 

como controvertidos os seguintes pontos: (a) A condição de trabalhador 

rural da parte autora no exercício de atividade rural, ainda que 

descontínua, pelo período imediatamente anterior à data de entrada do 

requerimento administrativo; (b) O exercício de atividade rural por lapso 

temporal equivalente ao período de carência do benefício pugnado; 

DEFIRO a produção de provas testemunhal, depoimento pessoal, bem 

como a juntada de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da 

questão. DESIGNO a data de 16 de junho de 2020, às 13h00min, para 

realização da audiência de instrução. Nos termos do art. 455, do NCPC, 

NOTIFIQUEM-SE os respectivos advogados para que intimem as 

testemunhas por eles arroladas, ou, para que as tragam no dia e hora 

designadas, independente de prévia intimação. Ás providências 

cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000750-96.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BATISTA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT5041/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000750-96.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ANA BATISTA COSTA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, Cuide-se de ação de aposentadoria por idade rural, ajuizada por 

ANA BATISTA COSTA, em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS), ambos qualificados nos autos. Diante da apresentação de 

contestação e impugnação, não sendo caso, por ora, de julgamento 

antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a este Juízo deliberar 

acerca das providências preliminares e do saneamento previsto no artigo 

357 do CPC. Das questões processuais pendentes: Processo em ordem, 

sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não 

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVAS Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, sendo incontroverso o preenchimento do requisito etário, fixa-se 

como controvertidos os seguintes pontos: (a) A condição de trabalhador 

rural da parte autora no exercício de atividade rural, ainda que 

descontínua, pelo período imediatamente anterior à data de entrada do 

requerimento administrativo; (b) O exercício de atividade rural por lapso 

temporal equivalente ao período de carência do benefício pugnado; 

DEFIRO a produção de provas testemunhal, depoimento pessoal, bem 

como a juntada de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da 

questão. DESIGNO a data de 16 de junho de 2020, às 13h00min, para 

realização da audiência de instrução. Nos termos do art. 455, do NCPC, 

NOTIFIQUEM-SE os respectivos advogados para que intimem as 

testemunhas por eles arroladas, ou, para que as tragam no dia e hora 

designadas, independente de prévia intimação. Ás providências 

cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000119-55.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

H. T. P. F. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

JANDRA TALON PACHECO OAB - 020.136.561-81 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000119-55.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: H. T. P. F. P. REPRESENTANTE: JANDRA TALON PACHECO 

REQUERIDO: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. Trata-se Ação 

Ordinária de Indenização por Morte em Ambiente de Trabalho ajuizada pelo 

menor impúbere HEITOR TALON PACHECO FERREIRA PEREIRA, neste ato 

representado por sua genitora JANDRA TALON PACHECO, em razão da 

morte do Sr. AUGUSTO FRANCISCO FERREIRA, que era genitor do 

requerente e funcionário da Ré, sendo que o mesmo desempenhava a 
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função de inspetor de tráfego e faleceu na data de 17/07/2015, em virtude 

de acidente no local de trabalho, próximo ao Km 67,5 no Município de 

Poxoréo/MT. Sustenta a teoria da responsabilidade objetiva com fulcro no 

art. 927, § único do Código Civil Brasileiro, ou seja, pelo fato do “de cujus” 

ter falecido no exercício do trabalho, deve a Contestante ser condenada 

ao pagamento de pensão mensal equivalente a 03 (três) salários mínimos 

até que o Requerente complete 25 (vinte) e cinco anos e indenização por 

danos morais no quantum de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais). 

Apresentada contestação e impugnação à contestação, passa-se à 

decisão de saneamento do feito. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Analisando-se os autos, verifico que as partes 

não controvertem sobre a ocorrência do acidente e da morte do genitor 

dos requerentes. Ressai, pois, das alegações das partes que a premissa 

da qual discordam tangencia questão relativa à natureza da 

responsabilidade do empregador, bem como, a existência de nexo de 

causalidade. De um lado, a parte autora defende a responsabilidade 

objetiva do empregador (concessionaria) e de outro, a requerida alega a 

responsabilidade subjetiva, na qual é requisito indispensável a presença 

de dolo ou culpa por parte da concessionária. Aduzem, ainda, que houve 

culpa exclusiva da vítima, razão pela qual não haveria, por parte da 

concessionaria, o dever de indenizar. Pois bem. No tocante à natureza da 

responsabilidade civil do empregador, é de rigor trazer à baila recente 

precedente do STF no sentido de que é objetiva a responsabilidade do 

empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho em atividade 

de risco (RE 828040). Fixada tal premissa, conclui-se que a instrução 

probatória deverá recair sobre: a) Ocorrência ou não de causa excludente 

da responsabilidade da requerida. b) Do nexo de causalidade entre a 

conduta omissiva ou comissiva da parte requerida e o falecimento da 

vítima; ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente comprovar a 

questão de fato descrita nos pontos controvertidos apontados acima. 

Diante da natureza da demanda, aliado ao requerimento da autora, este 

Juízo tem como imprescindível a realização de audiência instrutória para a 

formação do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência 

de instrução e julgamento para o dia 16 de junho de 2020, às 14h00min. 

Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE a autora para que, 

caso ainda não tenha apresentado, apresente o rol de testemunhas em 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão. Nos termos do art. 455 do Código 

de Processo Civil, incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a 

testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000119-55.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

H. T. P. F. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

JANDRA TALON PACHECO OAB - 020.136.561-81 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000119-55.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: H. T. P. F. P. REPRESENTANTE: JANDRA TALON PACHECO 

REQUERIDO: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. Trata-se Ação 

Ordinária de Indenização por Morte em Ambiente de Trabalho ajuizada pelo 

menor impúbere HEITOR TALON PACHECO FERREIRA PEREIRA, neste ato 

representado por sua genitora JANDRA TALON PACHECO, em razão da 

morte do Sr. AUGUSTO FRANCISCO FERREIRA, que era genitor do 

requerente e funcionário da Ré, sendo que o mesmo desempenhava a 

função de inspetor de tráfego e faleceu na data de 17/07/2015, em virtude 

de acidente no local de trabalho, próximo ao Km 67,5 no Município de 

Poxoréo/MT. Sustenta a teoria da responsabilidade objetiva com fulcro no 

art. 927, § único do Código Civil Brasileiro, ou seja, pelo fato do “de cujus” 

ter falecido no exercício do trabalho, deve a Contestante ser condenada 

ao pagamento de pensão mensal equivalente a 03 (três) salários mínimos 

até que o Requerente complete 25 (vinte) e cinco anos e indenização por 

danos morais no quantum de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais). 

Apresentada contestação e impugnação à contestação, passa-se à 

decisão de saneamento do feito. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Analisando-se os autos, verifico que as partes 

não controvertem sobre a ocorrência do acidente e da morte do genitor 

dos requerentes. Ressai, pois, das alegações das partes que a premissa 

da qual discordam tangencia questão relativa à natureza da 

responsabilidade do empregador, bem como, a existência de nexo de 

causalidade. De um lado, a parte autora defende a responsabilidade 

objetiva do empregador (concessionaria) e de outro, a requerida alega a 

responsabilidade subjetiva, na qual é requisito indispensável a presença 

de dolo ou culpa por parte da concessionária. Aduzem, ainda, que houve 

culpa exclusiva da vítima, razão pela qual não haveria, por parte da 

concessionaria, o dever de indenizar. Pois bem. No tocante à natureza da 

responsabilidade civil do empregador, é de rigor trazer à baila recente 

precedente do STF no sentido de que é objetiva a responsabilidade do 

empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho em atividade 

de risco (RE 828040). Fixada tal premissa, conclui-se que a instrução 

probatória deverá recair sobre: a) Ocorrência ou não de causa excludente 

da responsabilidade da requerida. b) Do nexo de causalidade entre a 

conduta omissiva ou comissiva da parte requerida e o falecimento da 

vítima; ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente comprovar a 

questão de fato descrita nos pontos controvertidos apontados acima. 

Diante da natureza da demanda, aliado ao requerimento da autora, este 

Juízo tem como imprescindível a realização de audiência instrutória para a 

formação do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência 

de instrução e julgamento para o dia 16 de junho de 2020, às 14h00min. 

Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE a autora para que, 

caso ainda não tenha apresentado, apresente o rol de testemunhas em 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão. Nos termos do art. 455 do Código 

de Processo Civil, incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a 

testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000119-55.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

H. T. P. F. P. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

JANDRA TALON PACHECO OAB - 020.136.561-81 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000119-55.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: H. T. P. F. P. REPRESENTANTE: JANDRA TALON PACHECO 

REQUERIDO: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. Trata-se Ação 

Ordinária de Indenização por Morte em Ambiente de Trabalho ajuizada pelo 

menor impúbere HEITOR TALON PACHECO FERREIRA PEREIRA, neste ato 

representado por sua genitora JANDRA TALON PACHECO, em razão da 

morte do Sr. AUGUSTO FRANCISCO FERREIRA, que era genitor do 

requerente e funcionário da Ré, sendo que o mesmo desempenhava a 

função de inspetor de tráfego e faleceu na data de 17/07/2015, em virtude 

de acidente no local de trabalho, próximo ao Km 67,5 no Município de 

Poxoréo/MT. Sustenta a teoria da responsabilidade objetiva com fulcro no 

art. 927, § único do Código Civil Brasileiro, ou seja, pelo fato do “de cujus” 

ter falecido no exercício do trabalho, deve a Contestante ser condenada 

ao pagamento de pensão mensal equivalente a 03 (três) salários mínimos 

até que o Requerente complete 25 (vinte) e cinco anos e indenização por 

danos morais no quantum de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais). 

Apresentada contestação e impugnação à contestação, passa-se à 

decisão de saneamento do feito. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Analisando-se os autos, verifico que as partes 

não controvertem sobre a ocorrência do acidente e da morte do genitor 

dos requerentes. Ressai, pois, das alegações das partes que a premissa 

da qual discordam tangencia questão relativa à natureza da 

responsabilidade do empregador, bem como, a existência de nexo de 

causalidade. De um lado, a parte autora defende a responsabilidade 

objetiva do empregador (concessionaria) e de outro, a requerida alega a 

responsabilidade subjetiva, na qual é requisito indispensável a presença 

de dolo ou culpa por parte da concessionária. Aduzem, ainda, que houve 

culpa exclusiva da vítima, razão pela qual não haveria, por parte da 

concessionaria, o dever de indenizar. Pois bem. No tocante à natureza da 

responsabilidade civil do empregador, é de rigor trazer à baila recente 

precedente do STF no sentido de que é objetiva a responsabilidade do 

empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho em atividade 

de risco (RE 828040). Fixada tal premissa, conclui-se que a instrução 

probatória deverá recair sobre: a) Ocorrência ou não de causa excludente 

da responsabilidade da requerida. b) Do nexo de causalidade entre a 

conduta omissiva ou comissiva da parte requerida e o falecimento da 

vítima; ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente comprovar a 

questão de fato descrita nos pontos controvertidos apontados acima. 

Diante da natureza da demanda, aliado ao requerimento da autora, este 

Juízo tem como imprescindível a realização de audiência instrutória para a 

formação do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência 

de instrução e julgamento para o dia 16 de junho de 2020, às 14h00min. 

Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE a autora para que, 

caso ainda não tenha apresentado, apresente o rol de testemunhas em 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão. Nos termos do art. 455 do Código 

de Processo Civil, incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a 

testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000099-64.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. G. (EXEQUENTE)

M. P. D. E. D. M. G. (EXEQUENTE)

C. G. F. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA OAB - MT24275/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE FARIA OAB - 037.735.701-47 (REPRESENTANTE)

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. V. G. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000099-64.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, C. G. F. G., C. F. G. 

REPRESENTANTE: ANA CAROLINE FARIA EXECUTADO: ANTONIO 

MARLUS VIANA GOMES VISTO, A representante dos menores 

manifestou-se nos autos para informar a mudança de seu domicilio. De 

elementar conhecimento que o foro competente para o processo e 

conhecimento da presente ação é o do lugar onde se encontre a criança 

ou adolescente, nos termos do artigo 147, II, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente). Art. 147. A competência será determinada: 

I - Pelo domicílio dos pais ou responsável; II – Pelo lugar onde se encontre 

a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável. No mesmo 

sentido o artigo 53, do NCPC, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) II 

- de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem 

alimentos; (...)” Diante do exposto, DECLINO da competência em prol de 

uma das varas cíveis da comarca de RONDONÓPOLIS/MT, devendo ser 

encaminhado os autos àquele juízo, consignando nossas homenagens. 

Proceda-se às baixas e anotações de praxe. Ás providências, 

CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000471-13.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

M. M. D. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDIRA MONTEIRO DEDE OAB - 009.830.011-38 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. A. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT9565-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000471-13.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, M. M. D. D. A. 

REPRESENTANTE: JANDIRA MONTEIRO DEDE REU: EDILSON DE ARAUJO 

SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de alimentos ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL, na qualidade de substituto processual do menor M. 

M. D. de A., em face de EDILSON DE ARAÚJO SILVA, todos devidamente 

qualificados nos autos. Considerando a certidão de id 26867656, NOMEIO, 

nos termos do artigo 298 da CNGCJ/MT, como advogado (a) dativo, para 

atuar na defesa do requerido, o(a) advogado(a) MARCOS PAULO 

SANTOS DA SILVA - OAB/MT 09.565 regularmente inscrito (a) no 

cadastro de advogados dativos desta comarca. Desde já fixo, como 

honorários para pagamento do (a) nomeado (a) causídico (a), conforme 

Resolução n° 096/2007 do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional de Mato Grosso, e nos termos do artigo 303 da CNGC/MT, em 05 

(cinco) URH – Unidade Referencial de honorários. Ademais, NOTIFIQUE-SE 

a equipe multidisciplinar para que proceda ao devido estudo 

socioeconômico na residência do genitor e da genitora, devendo acostar 

aos autos relatório, no prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se o (a) defensor 

(a) constituído (a) de seu múnus, cientificando-os das obrigações e 

restrições constantes dos artigos 304 e 305 da CNGCJ/MT. Às 

providências. Cumpra-se. Poxoréu/MT. Data lançada no sistema. Darwin 
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de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001455-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE AZEVEDO LINHAR (AUTOR(A))

ANTONIO ZAVAGLIA FAVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO OAB - MT24922/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GOELLNER (REU)

TATIANA FURLAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001455-25.2019.8.11.0037. AUTOR(A): 

MARIA MADALENA DE AZEVEDO LINHAR, ANTONIO ZAVAGLIA FAVA 

REU: FERNANDO GOELLNER, TATIANA FURLAN VISTO, Considerando 

que ainda não houve a citação do requerido FERNANDO GOELLNER, 

expeça-se carta precatória para a comarca de Primavera do Leste/MT, a 

fim de que proceda-se à citação do mesmo no endereço indicado no id 

23034631. Após a citação válida do requerido, DETERMINO a REMESSA 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Intimem-se 

as partes, pessoalmente, para que compareçam à audiência a ser 

designada. Na eventualidade de não satisfação das necessidades dos 

envolvidos por meio das técnicas da conciliação ou mediação, retorne os 

autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Poxoréu-MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000340-38.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL RODRIGUES SIMAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA PORTO PEREIRA OAB - MT0015009A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000340-38.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

JUSCELINO BARBOSA DA SILVA REU: RAQUEL RODRIGUES SIMAO As 

partes, devidamente qualificadas e representadas nos autos manifestaram 

pela homologação de acordo em relação ao objeto da demanda. No 

petitório de ID n. 29630956, o Ministério Público apresentou parecer 

favorável. É o relatório. Fundamento e decido. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, tenho que o termo de acordo 

apresentado comporta homologação. Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo a mesma eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, diante 

do termo de acordo apresentado, outro caminho não há senão a 

homologação do acordo celebrado entre as partes. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil de 2015. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Poxoréu, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000340-38.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL RODRIGUES SIMAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA PORTO PEREIRA OAB - MT0015009A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000340-38.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

JUSCELINO BARBOSA DA SILVA REU: RAQUEL RODRIGUES SIMAO As 

partes, devidamente qualificadas e representadas nos autos manifestaram 

pela homologação de acordo em relação ao objeto da demanda. No 

petitório de ID n. 29630956, o Ministério Público apresentou parecer 

favorável. É o relatório. Fundamento e decido. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, tenho que o termo de acordo 

apresentado comporta homologação. Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo a mesma eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, diante 

do termo de acordo apresentado, outro caminho não há senão a 

homologação do acordo celebrado entre as partes. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil de 2015. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Poxoréu, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000327-05.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO SINOP (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo nº 1004224-11.2019.8.11.0003 SENTENÇA Vistos 

etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 

impetrado por JOÃO GABRIEL DA SILVA, em face de ato alegadamente 

arbitrário e ilegal teoricamente perpetrado pelo SECRETÁRIO DA STU DO 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, e pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT. Conforme a 

narrativa inicial, o impetrante, ao dirigir-se à CIRETRAN desta Comarca 

para promover a renovação do licenciamento anual de seu veículo teve 

sua pretensão obstada pela autoridade coatora, que condicionou a 

expedição do licenciamento anual atualizado à quitação de multas 

administrativas, afirmando que tomou ciência de tais multas, contudo, 

apesar de haver apresentado defesa no contencioso administrativo, esta 

restou rejeitada pelo órgão julgador. Assim, sustenta a abusividade da 

conduta mantida pelo agente público, que, teoricamente, estaria 

utilizando-se de métodos ilícitos para compelir-lhe ao pagamento de 

valores referentes à infrações administrativas, pelo que requereu a 

concessão de medida liminar que determine ao impetrado que promova a 

expedição do CRLV do veículo, independentemente do recolhimento do 

valor de tais autuações e, no mérito, a procedência do mandamus 

confirmando-se a liminar. É o que merece registro. Isto posto, fundamento 

e decido. O mandado de segurança é ação constitucional fundamentada 

na proteção ao direito líquido e certo ameaçado por ilegalidade ou abuso 

de poder de autoridade pública. O direito líquido e certo, é aquele, 

manifesto, quanto à existência, e delimitado em sua extensão, cujos 

requisitos possam ser aferidos de plano, em exame de elementos 

pré-constituídos. Destaque-se que, não estando satisfatoriamente 

demonstrada a existência de direito líquido e certo a amparar a parte 

impetrante, tem-se, por conseguinte, ausente um dos pressupostos legais 
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para a instauração do remédio constitucional pretendido, sendo, pois, sua 

improcedência liminar, medida determinada nesta hipótese, conforme 

determinado pelo artigo 10 da Lei nº 12.016/09. Vejamos: Art. 10. A inicial 

será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso 

de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou 

quando decorrido o prazo legal para a impetração. Examinando o feito, 

verifica-se que padece a pretensão autoral de certeza e liquidez do direito 

pretendido, porquanto o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade nº 2998, assentou entendimento pela 

constitucionalidade do artigo 124, inc. VIII do Código de Trânsito Brasileiro, 

que impõe à autoridade administrativa o condicionamento da expedição de 

documento atualizado de veículos automotores (e respectivo licenciamento 

anual), à comprovação do recolhimento de multas, taxas e demais valores, 

inclusive valores referentes às infrações administrativas, 

independentemente de responsabilização do proprietário do veículo. Art. 

124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão 

exigidos os seguintes documentos: (...) VIII - comprovante de quitação de 

débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao 

veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações 

cometidas; Deste modo, ausentes os requisitos legais para cabimento do 

mandado de segurança, isto é, não havendo qualquer mínimo direito líquido 

e certo a assistir a parte autora, diante da constitucionalidade da exigência 

do dispositivo legal supramencionado, DENEGO LIMINARMENTE a 

segurança pretendida. Ciência à parte impetrante. Havendo recurso 

voluntário, certifique-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, 

consignando as homenagens protocolares. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se, com as baixas e anotações necessárias, 

especialmente observando-se o disposto na CNGC. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 27 de abril de 2020. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000914-61.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NICOLAU AMADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000914-61.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA NICOLAU AMADO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTO, Cuida-se de ação de aposentadoria por idade 

rural, ajuizada por MARIA APARECIDA NICOLAU AMADO, em desfavor de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados 

nos autos. Diante da apresentação de contestação e impugnação, não 

sendo caso, por ora, de julgamento antecipado do mérito (parcial ou total), 

cumpre a este Juízo deliberar acerca das providências preliminares e do 

saneamento previsto no artigo 357 do CPC. Das questões processuais 

pendentes: Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. Da delimitação das questões de fato e 

organização das provas: Resolvidas as questões processuais pendentes, 

mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória, observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos 

autos. Nesse quadro, sendo incontroverso o preenchimento do requisito 

etário, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos: (a) A condição 

de trabalhador rural da parte autora no momento da implementação do 

requisito etário; (b) O exercício de atividade rural por lapso temporal 

equivalente ao período de carência do benefício pugnado; DEFIRO a 

produção de provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a 

juntada de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da 

questão. Não obstante, considerando a Portaria de n. 249/2020, que 

determinou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências 

do serviço judicial e instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, 

suspendendo os prazos processuais; considerando que o CNJ estendeu, 

por tempo indeterminado, o período de trabalho remoto (Portaria 77/2020 

da Diretoria-Geral do CNJ que altera as Portarias 53, de 12 de março de 

2020, e 63, de 17 de março de 2020); considerando a imprevisibilidade 

quanto ao retorno da normalidade, ensejada pelo quadro de pandemia do 

COVID-19; mantenham-se os autos em secretaria até a normalização das 

atividades do Poder Judiciário do Mato Grosso ou até ulterior determinação 

judicial. Após, sem prejuízo do cumprimento de eventuais determinações 

pendentes, venham-me os autos conclusos imediatamente para 

designação de audiência. Ás providências, CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000958-80.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR JOSE DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000958-80.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: CLAUDIONOR JOSE DE MORAIS REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTO, Cuide-se de ação 

de aposentadoria por idade rural, ajuizada por CLAUDIONOR JOSE DE 

MORAIS, em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS), ambos qualificados nos autos. Diante da apresentação de 

contestação e impugnação, não sendo caso, por ora, de julgamento 

antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a este Juízo deliberar 

acerca das providências preliminares e do saneamento previsto no artigo 

357 do CPC. Das questões processuais pendentes: Processo em ordem, 

sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não 

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVAS Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, sendo incontroverso o preenchimento do requisito etário, fixa-se 

como controvertidos os seguintes pontos (a) A condição de trabalhador 

rural da parte autora no momento da implementação do requisito etário; (b) 

O exercício de atividade rural por lapso temporal equivalente ao período de 

carência do benefício pugnado; DEFIRO a produção de provas 

testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão. Não obstante, 

considerando a Portaria de n. 249/2020, que determinou o fechamento das 

portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial e instituiu o 

regime obrigatório de teletrabalho, suspendendo os prazos processuais; 

considerando que o CNJ estendeu, por tempo indeterminado, o período de 

trabalho remoto (Portaria 77/2020 da Diretoria-Geral do CNJ que altera as 

Portarias 53, de 12 de março de 2020, e 63, de 17 de março de 2020); 

considerando a imprevisibilidade quanto ao retorno da normalidade, 

ensejada pelo quadro de pandemia do COVID-19; mantenham-se os autos 

em secretaria até a normalização das atividades do Poder Judiciário do 

Mato Grosso ou até ulterior determinação judicial. Após, sem prejuízo do 

cumprimento de eventuais determinações pendentes, venham-me os autos 

conclusos imediatamente para designação de audiência. Ás providências, 

CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000304-59.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR MARTINS FILHO OAB - SP258340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo nº 1000304-59.2020.8.11.0014 Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM 
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REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA aforada por EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA em desfavor de 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, ambos devidamente 

qualificados. Em síntese, o autor sustenta que firmou mútuo financeiro 

junto ao requerido, oportunidade em que lhe foi financiado o valor de 

R$33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais), a serem pagos em 

parcelas mensais e sucessivas de R$1.104,96 (mil cento e quatro reais e 

noventa e seis centavos), sustentando o autor que, ao revisar 

detalhadamente o contrato de adesão que assinara, deparou-se com a 

cobrança de encargos que considera abusivos. Relatou que, no contrato 

lhe são cobrados encargos tais quais tarifa para registro do contrato, 

tarifa para avaliação do veículo a ser financiado, além de haver 

abusividade nos juros aplicados, representando capitalização de juros. 

Desta forma, requer a concessão de medida liminar que lhe conceda 

pagar apenas o valor de R$921,00, o qual considera correto e, portanto, 

incontroverso, até que o Juízo delibere sobre quais as cláusulas 

alegadamente ilegais no contrato mencionado, pelo que vieram-me os 

autos conclusos. É o que merece registro. Isto posto, fundamento e 

decido. Satisfeitos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, e não 

sendo caso de aplicar-se o disposto no art. 321 de mesmo Códex, recebo 

a inicial e determino seu processamento. Considerando-se satisfeitos os 

requisitos do artigo 98 do CPC, DEFIRO o benefício da assistência judiciária 

gratuita. Sobre a tutela provisória, o artigo 294 do Código de Processo Civil 

prevê que poderá fundar-se na urgência reclamada pelo caso, ou na 

evidência do direito alegado, sendo a primeira, cautelar ou antecipada, 

passível de concessão antecedente ao feito principal, ou de maneira 

incidental durante o curso da ação. Ressalta-se que, para tal concessão, 

caberá ao magistrado adotar as medidas que considerar adequadas para 

sua efetivação, observando-se, no que couber, as normas atinentes ao 

cumprimento provisório de sentença, conforme inteligência do artigo 297 

do CPC. Neste sentido, tem-se, ainda, por força do disposto no artigo 300 

do Diploma Processual Civil, que para que se antecipem os efeitos da 

tutela, conforme pretendido pelos autores, é extremamente necessário 

que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, de sorte que, não sendo previamente demonstrada a satisfação 

de tais requisitos, de rigor o indeferimento do pedido, providencia esta 

também adotável quando evidenciado o perigo de irreversibilidade da 

medida concedida. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 de 

mesmo diploma, segundo o qual “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Pelo exame do 

processado, nesta via estreita da cognição sumária, própria das tutelas de 

urgência, noto que, muito embora presente a probabilidade do direito, a 

qual se pode extrair dos encargos aparentemente lançados sobre as 

parcelas do requerente, não vislumbra-se a presença do perigo de dano, 

tampouco do risco ao resultado útil do processo, uma vez que, tem-se um 

contrato bancário, que ainda que da modalidade adesão, foi assinado 

voluntariamente pelo requerente, assim como, tem-se, também, que não há 

risco em aguardar-se pelo provimento judicial de mérito, pois, em eventual 

improcedência do pedido, as parcelas permanecerão como estão, sendo 

que, no caso de procedência, a empresa será obrigada a restituir todos os 

valores cobrados indevidamente. Inobstante, também não encontra 

respaldo na documentação acostada a afirmação de que o requerente é 

servidor público e portanto necessita de manter sua “idoneidade 

bancária”, pois do comprovante de rendimento apresentado, extrai-se que 

o autor é técnico agrícola e presta serviços para propriedade rural 

particular, não ao poder público. Desta forma, insatisfeitos os requisitos do 

artigo 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado, 

concedendo, porém, que o autor efetue, doravante, o depósito dos 

valores das parcelas em Juízo, até que seja possível deliberar, em 

cognição exauriente, quanto à legalidade das cláusulas e encargos 

contratuais atacados pelo autor. Atento ao contido no artigo 334, §4º, inc. I 

do CPC, que determina que a audiência de conciliação/mediação somente 

não será realizada se ambas as partes, expressamente, manifestarem 

desinteresse na solução consensual de conflitos, DETERMINO a remessa 

deste feito ao CEJUSC, para realização de sessão de 

conciliação/mediação. Intime-se a parte requerente, na pessoa de seu 

advogado (artigo 334, §3º, do Código de Processo Civil), e cite-se a parte 

requerida, com a faculdade do artigo 212, §2º, do mesmo códex, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo 

requerido na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (artigo 334, §5º, do Código 

de Processo Civil). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado das partes à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, §8º, do novo códex, e, ainda que não contestada à ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

requerente (artigo 344). Havendo acordo em audiência, colha-se parecer 

ministerial e venham os autos conclusos para homologação. Porém, na 

hipótese de restar infrutífera a autocomposição, aguarde-se o prazo para 

oferecimento de contestação e, na sequência, intime-se o autor para 

impugnar a contestação, vindo-me os autos conclusos para deliberação, 

com a possibilidade de julgamento antecipado do mérito. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000363-81.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA BADIA ANDERLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

NILTON BORGES BORGATO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P O X O R É O  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1000363-81.2019.8.11.0014; Valor causa: R$ 998,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Liminar]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que a Contestação acostada nos autos foi protocolada no prazo legal. 

Certifico também que procedo a Intimação da parte autora para Impugnar a 

Contestação. Poxoréu-MT, 29 de abril de 2020 LEANDRO WANZELLER 

GUEDES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE POXORÉO E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000597-97.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI APARECIDA BERALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000597-97.2018.8.11.0014. Vistos. Renove-se o 

ofício ao Banco Bradesco, para que, no prazo impostergável de 48 

(quarenta e oito) horas, contados do recebimento, informe a este Juízo 

sobre a existência de ativos financeiros (dinheiro, ações e quaisquer 

semelhantes) de titularidade do falecido, consignando-se no ofício o nome, 

filiação e CPF do de cujus, devendo o banco trazer ao Juízo informe 

pormenorizado de qualquer ativo de titularidade do falecido. Caso 

descumprida uma vez mais a decisão, certifique-se e remetam-se cópia 

dos autos ao Ministério Público, para as providências cabíveis em razão 

do crime de desobediência – art. 330 do Código Penal. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Poxoréu/MT, 27 de abril de 2020. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000387-75.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ADVAIR DE SOUZA RIBEIRO (EXECUTADO)

ASDRUBAL RODRIGUES DE FREITAS (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO DE LEI, EFETUAR O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO CITATÓRIO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000402-44.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO OAB - RS51489 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RAITER (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO DE LEI, EFETUAR O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO CITATÓRIO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000433-64.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON RODRIGUES VIEIRA (EXECUTADO)

DANILO RODRIGUES VIEIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

DULCELINA ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PA A NO 

PRAZO DE LEI EFETUAR O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO CITATÓRIO

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000905-02.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINA AUXILIADORA ROSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS DIAS DOS SANTOS (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000905-02.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: VALDEVINA AUXILIADORA ROSA SILVA ESPÓLIO: IZAIAS 

DIAS DOS SANTOS I – Relatório Trata-se a demanda de arrolamento 

ajuizado por VALDEVINA AUXILIADORA ROSA SILVA referente aos 

valores deixados por IZAIAS DIAS DOS SANTOS, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe. Com a exordial vieram os documentos – 

ID 25081954. Despachou-se a inicial no ID 26142336. No ID de n. 

26438711 manifestou-se a parte autora, juntando aos autos certidão 

negativa de inexistência de testamento público, aprovação de testamento 

cerrado ou revogação, outorgado por Izaias Dias dos Santos, bem como 

declaração de isenção do ITCD, expedida pela Sefaz de Mato Grosso. 

Intimadas as Fazendas públicas estadual e municipal, apenas a primeira se 

manifestou pelo desinteresse na demanda, permanecendo o município 

inerte. Posteriormente, no petitório de ID 29217127, a requerente pugnou 

pela homologação da partilha e expedição do formal, bem como pela 

expedição de alvarás em nome da Requerente e do causídico. Aduz que o 

de cujos foi parte em um processo que tramita nesta comarca (código 

25027), no qual fora expedido, em seu favor, precatório no valor de 

135.646,49 (cento e trinta e cinco mil e seiscentos e quarenta e seis reais 

e quarenta e nove centavos). Ciente do falecimento do autor da herança, 

o Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central dos 

Precatórios determinou que o valor do respectivo precatório fosse 

depositado em conta judicial vinculada a este processo de arrolamento 

sumário para levantamento pela herdeira. Juntou-se, ademais, cópia do 

contrato de prestação de serviços advocatícios, em que se pactuou que 

caberia ao causídico o montante correspondente a 25% do valor auferido 

pelo então requerente (o de cujos) naqueles autos. Vieram os autos 

conclusos. II – Fundamentação Analisando detidamente os autos, nota-se 

que o esboço de partilha juntado pelo inventariante se encontra em 

conformidade com o artigo 664 do CPC[1]. Na petição inicial do arrolamento 

sumário, a inventariante juntamente com a única herdeira, apresentou 

esboço de partilha amigável, pugnando pela sua homologação. Pelos 

elementos probatórios nos autos, sobretudo a análise da condição de 

herdeira (certidão de casamento nos autos), bem como a afirmação da 

inexistência de dívidas, corroborada pelas certidões acostadas pela 

Fazenda Pública, como também a declaração de isenção do Imposto de 

Transmissão Causa Mortis são requisitos suficientes para a homologação 

do plano de partilha firmado. Desse modo, sendo todos maiores e 

capazes, a medida que se impõe é a homologação do acordo de vontades 

firmado entre a inventariante e seus herdeiros. III – Dispositivo Ante o 

exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença para que surtam seus 

efeitos legais o plano de partilha apresentado, para adjudicar à 

inventariante (VALDEVINA AUXILIADORA ROSA SILVA) o valor de 

135.646,49 (cento e trinta e cinco mil e seiscentos e quarenta e seis reais 

e quarenta e nove centavos) vinculado a estes autos, nos termos do art. 

656 do CPC/15. Ressalva-se a hipótese de erro ou omissão ou de 

eventuais direitos de terceiros, tudo com fundamento no art. 656 do 

Código de Processo Civil e nas hipóteses de rescindibilidade. Por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo com julgamento do mérito, 

com fundamento no art. 487, I do CPC. Com o trânsito em julgado, 

EXPEÇAM-SE os formais ou certidão de pagamento, ser for o caso, e a 

seguir, ARQUIVEM-SE os autos. Expeça-se alvará para disponibilização 

dos valores conforme pugnado no petitório retro, haja vista a juntada de 

contrato de honorários advocatícios. P.R.I. Poxoréu, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito [1] Art. 664. Quando 

o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) 

salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, 

cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de 

termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de 

valor aos bens do espólio e o plano da partilha.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 85587 Nr: 2065-79.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakson dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:MT 20235/O

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, pelo que 

mantenho intacta a decisão que decretou a custódia preventiva de 

JAKSON DOS SANTOS PEREIRA, porquanto incólumes seus substratos 

fáticos e jurídicos.Cientifique-se o Ministério Público e à Defesa. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Poxoréu/MT, 27 de abril de 2020.Darwin de Souza PontesJuiz de 

Direito

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 Prazo do Edital: 10 Dias

 INTIMANDO: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE TODOS OS TERCEIROS INTERESSADOS atualmente em 

local incerto e não sabido, do inteiro teor da sentença, prolatada nos autos 

acima mencionados, que segue abaixo transcrita, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento SENTENÇA:Ante todo o exposto, 

este Juízo JULGA PROCEDENTE a presente ação, com resolução de 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

o fim de decretar a interdição de JOSIVAL DA SILVA RODRIGUES, 

declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, nos termos do art. 1.767, I do Código Civil. NOMEIO sua genitora 

a Sr. MARIA DE FÁTIMA DA SILVA (RG nº. 1855648-5 SSP/MT e do CPF 

nº. 710.993.821-22, residente e domiciliada na Rua Seis, s/n°, Jardim Bela 

Vista, Poxoréu/MT), que devera exercer seu múnus de assistir ao 
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curatelado nos atos da vida civil de cunho patrimonial e negocial com 

todas as cautelas necessárias para, em prestigio ao princípio da dignidade 

e da liberdade, preservar-lhe o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao 

matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.Em 

obediência ao disposto no art. 755, §3º do CPC, inscreva-se a presente 

interdição no registro de pessoas naturais e imediatamente publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado 

o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital o nome da interdita e da curadora, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que a interdita poderá praticar autonomamente. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, SALUSTIANO CANDIDO PEREIRA FILHO, 

digitei.

 POXORÉ \MT , 28 de abril de 2020.

 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

 OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

 INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais 

vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet.

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE POXORÉO

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DARWIN 

DE SOUZA PONTES PROCESSO n. 1000675-91.2018.8.11.0014 Valor da 

causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: Rua Euclides da Cunha, 0, Edifício Fórum, Santa Luzia, 

POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 Nome: maria de fatima da silva 

Endereço: Rua Seis, 0, Última casa da rua, Jardim Bela Vista, POXORÉO - 

MT - CEP: 78800-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSIVAL DA SILVA 

RODRIGUES Endereço: Rua Seis, 0, última casa da rua, Bela Vista, 

POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 Nome: JEOVANO BORTOLOTTE XAVIER 

Endereço: MACARANDUBA, SN, QD 16 LT 12, GOIANIA 2, GOIÂNIA - GO - 

CEP: 74663-400

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-22.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA NASCIMENTO MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000494-22.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:DALVA 

NASCIMENTO MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

DIAS DA COSTA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Poxoréo 

Data: 22/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 

S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010066-87.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DA CAMARA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010066-87.2014.8.11.0014. EXEQUENTE: ALICE DA CAMARA ALVES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença intentado por ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face de ALICE 

CAMARA ALVES, devidamente qualificada nos autos. Intime-se a parte 

exequente para em 15 (quinze) dias, manifestar acerca dos embargos à 

execução de id 21895908. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-04.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MORIDES VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010013-04.2017.8.11.0014. REQUERENTE: MORIDES VIEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Requerido cumprimento definitivo 

de sentença, INTIME-SE o executado, por meio de seu Patrono, via DJE, 

para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que, não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, haverá incidência multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados na forma do artigo 523 do CPC. Não havendo pagamento no 

prazo assinalado, INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, atualizar o valor do crédito, incluindo honorários em 

cumprimento de sentença e multa, EXPEDINDO-SE, na sequência, mandado 

de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, 

DETERMINANDO-SE, desde logo, a CONSTRIÇÃO de tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. Transcorrido o 

prazo de 15 dias do art. 523 do CPC, inicia-se o prazo de mais 15 dias 

para que o executado, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação, tudo na forma do artigo 525 

do CPC, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada no artigo 525, § 1º, 

do CPC. O oferecimento de impugnação não obsta a prática de penhora, 

remoção, depósito e avaliação, salvo expressa decisão em sentido 

contrário. Certificado integralmente o decurso de todos os prazos, 

manifeste-se o exequente e, após, conclusos para deliberação. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000014-15.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA THEODORO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000014-15.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: NILDA THEODORO DOS 

SANTOS EXECUTADO: VIVO S.A. VISTO, Intime-se o executado para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao cálculo apresentado 

pela contadoria no id 30427026. Após, voltem-me os autos conclusos para 

decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-90.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR DA SILVA VILELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000925-90.2019.8.11.0014. REQUERENTE: EDIMILSON RIBEIRO 

REQUERIDO: JOSEMAR DA SILVA VILELA VISTO, Denota-se dos autos 

que a parte requerida não cumpriu o acordo realizado em audiência de 

conciliação de id 28443372. Posto isso, intime-se o requerido, para no 

prazo legal, manifestar requerendo o que entender lhe seja de direito. 

Após, com ou sem manifestação voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000171-85.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DIANDRA PEREIRA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT12413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX BATEMARQUE PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRUNA DA SILVA BUENO (TESTEMUNHA)

Kênia Batemarque Nadu (TESTEMUNHA)

PABLO BATEMARQUE PEREIRA (TESTEMUNHA)

Carla Denise Alves Matos Silva (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000171-85.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: DIANDRA PEREIRA CUNHA 

EXECUTADO: ALEX BATEMARQUE PEREIRA Vistos. Presentes os 

requisitos legais, DETERMINO o processamento da fase de cumprimento 

de sentença na forma do art. 523, caput do CPC/15. Com efeito, 

INTIMEM-SE os requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize 

o pagamento dos valores informados na petição inicial, sob pena de 

incidência de multa de 10% sobre o montante da condenação. Às 

providências. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA 

PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-31.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR VENTRESQUI GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURANDIR VENTRESQUI GUEDES OAB - MT3321-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000183-31.2020.8.11.0014. REQUERENTE: JURANDIR VENTRESQUI 

GUEDES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO, Defiro o pedido de id 30389168. Ademais, 

considerando que se encontra suspensa as atividades Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, nos termos da portaria conjunta n.º 249, bem 

como com fundamento no princípio da celeridade processual, INTIME-SE a 

parte requerida, para manifestar no prazo de 05 (cinco) se existe alguma 

possibilidade de acordo entre as partes. Após, com ou sem manifestação 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-16.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLECIO PEREIRA DO LAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA LAGO MONTEIRO OAB - DF60677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO LINCOLN DOS SANTOS KRUSQUEVIS (REQUERIDO)

LIANE DE FATIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1001014-16.2019.8.11.0014. REQUERENTE: DEOCLECIO PEREIRA DO 

LAGO REQUERIDO: LIANE DE FATIMA DOS SANTOS, THIAGO LINCOLN 

DOS SANTOS KRUSQUEVIS VISTO, Trata-se de ação de execução 

intentado por DIOCLECIO PEREIRA DO LAGO, em face de LIANE DE 

FÁTIMA DOS SANTOS E THIAGO LINCOLN DOS SANTOS KRUSQUEVIS, 

devidamente qualificado nos autos. No petitório de id 30336467, a parte 

requerente pugnou pela suspensão do feito por 30 (trinta) dias, a fim de 

que durante esse período seja informado novo endereço da parte 

requerida. Destarte, não havendo qualquer causa que obsta o acolhimento 

do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, na forma requerida, 

pelo período de 30 (trinta) dias. Ademais, quanto ao pedido de pesquisa 

para localização de novos endereços dos executados por meio dos 

sistemas disponíveis pelo Juízo, INDEFIRO por ora, tendo em vista que não 

houve esgotamento das diligencias da parte autora na tentativa de 

localização dos executados. Após o transcurso temporal, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo legal, promova os atos necessários ao 

regular processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-74.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIA SENA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000400-74.2020.8.11.0014. REQUERENTE: NEIDE MARIA SENA MIRANDA 
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REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTO, Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com 

pedido de antecipação de tutela c/c reparação por danos morais, ajuizada 

por NEIDE MARIA SENA MIRANDA, em face de ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambas devidamente qualificadas nos 

autos. Considerando o petitório de id 31131577, informando que até o 

presente momento não houve o cumprimento da liminar deferida por esse 

juízo no id 30431390, posto isso, INTIME-SE novamente a empresa 

requerida para que no prazo de 48 (quarenta e oito horas) reestabeleça o 

fornecimento de energia elétrica na UC n.º 6/161748-9, sob pena de 

incidência de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-30.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ELIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000487-30.2020.8.11.0014. REQUERENTE: SERGIO ELIAS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. VISTO, Trata-se de 

ação de declaração de inexistência de débito c/c danos morais e pedido 

de tutela urgência, ajuizada por SÉRGIO ELIAS DA SILVA em face de 

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, todos já devidamente qualificados. Alega 

em resumo que teve seu nome inserido indevidamente nos cadastros de 

proteção ao crédito por ato da requerida. Por esta razão postula pela 

concessão da tutela de urgência para imediata retirada de seu nome 

dosrol de inadimplentes. É consabido que para a concessão da tutela de 

urgência imprescindível se faz a probabilidade do direito pretendido e a 

comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do feito, conforme 

previsão insculpida no art. 300, do NCPC. Partindo-se desse pressuposto, 

da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se 

que deve prosperar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

porquanto os requisitos para sua concessão encontram-se configurados. 

Com efeito, o periculum in mora, torna-se visível com a manutenção da 

inclusão do nome da parte autora no rol de maus pagadores, o que lhe 

acarreta excessivo gravame e prejuízo, notadamente quando a dívida está 

sendo discutida nesta ação. No mesmo sentido, o fumus boni iuris, é 

evidente, diante da afirmação de inexistência do débito, porém, sem a 

efetivação da baixa de restrição ao crédito. Não isso bastasse, para 

demonstrar a verossimilhança do direito invocado, tem-se que estando 

pendente ação em que se discute a exigibilidade do débito, a abstenção de 

inclusão/retirada do nome do suposto devedor nos cadastros de 

inadimplentes é medida que se impõe. Além disso, observa-se que não há 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não 

causará nenhum prejuízo à empresa requerida. Advirto apenas que o 

direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, 

suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito 

invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o 

status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e 

completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito 

alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela para DETERMINAR a ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO do nome da parte 

autora dos cadastros de restrição ao crédito, em relação à dívida discutida 

nestes autos, até o deslinde do presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao SPC e 

ao SERASA para que no prazo de 05 (cinco) dias procedam à baixa da 

inscrição efetivada no nome da parte autora em seus cadastros, em 

relação à dívida discutida. Ainda, caracterizada a relação de 

hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Prosseguindo, nos 

moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação. CITE-SE, com as advertências legais. INTIMEM-SE ambas as 

partes para comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive sobre a 

conveniência de que compareçam acompanhados de advogado, bem 

como acerca da advertência de que a ausência do promovente ensejará a 

extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido revelia, com 

presunção de veracidade dos fatos inicialmente alegados (art. 20 da 

mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001026-30.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA FERREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT5041/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - 051.717.791-98 

(PROCURADOR)

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - 062.161.701-63 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1001026-30.2019.8.11.0014. REQUERENTE: VANUSA FERREIRA DOS REIS 

REQUERIDO: LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS PROCURADOR: 

BENJAMIN DE OLIVEIRA, ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA VISTO, 

Trata-se de homologação de acordo extrajudicial ajuizada por VANUZA 

FERREIRA DOS REIS e LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando detidamente os autos, vislumbra-se que a autora atribuí à 

causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em total dissonância 

ao disposto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, tornando o presente 

Juizado Especial, pois, incompetente para o processamento da demanda. 

Destarte, em sendo incompatível com o procedimento instituído pela LEJ, 

imperiosa a extinção da ação, nos moldes do art. 51, inciso II, da Lei nº 

9.099/95. A guia de ilustração, veja-se a jurisprudência pátria: “JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA 

PLANTA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. HAVENDO PEDIDOS 

CUMULADOS, O VALOR DA CAUSA CORRESPONDERÁ À SOMATÓRIA 

DO CONTEÚDO ECONÔMICO DE CADA UMA DAS PRETENSÕES 

DEDUZIDAS NA INICIAL (ART. 259, II, DO CPC). NO CASO, A SOMA DOS 

PEDIDOS FORMULADOS ULTRAPASSA QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS, 

LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 3º, INCISO I, DA LEI 

9.099/95). RENÚNCIA TÁCITA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DO AUTOR 

CONHECIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA PARA EXTINGUIR O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O APELO DA 

RÉ”. (TJDFT, ACJ 20140110764795, 1ª Turma Recursal, j. 14.10.2014, Rel. 

Juiz de Direito Flávio Fernando Almeida da Fonseca). “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

NO VALOR DE R$ 135.000,00. O VALOR DA CAUSA É O DO CONTRATO 

E QUE EXCEDE AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LIDE QUE NÃO SE 

LIMITA AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA QUE 

EXTINGUIU O FEITO PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

QUE VAI CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJRS, RI 

71004988887, 4ª Turma Recursal Cível, Rel. Juíza de Direito Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, j. 29.08.2014). Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, 

da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Por fim, oriento as partes a procurarem o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania do Juizado Especial da Comarca de 

Poxoréu/MT, para homologação do respectivo acordo extrajudicial 

realizado. P. R. I. Transitada em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 

data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-26.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000065-26.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, Deixo de 

apresentar relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. É o relato 

do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme relato alhures, houve a 

satisfação integral da dívida que seu ensejo ao ajuizamento desta ação, 

de tal sorte que a parte credora postula a extinção do feito. Diante do 

exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do novel Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de 

mérito, haja vista o pagamento da dívida. Sem custas e honorários 

advocatícios. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000625-65.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN ALVES DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000625-65.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: JONATAN ALVES DE MOURA 

EXECUTADO: VIVO S.A. VISTO, INTIME-SE a parte vencida para que 

cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-57.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO CARDOSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000578-57.2019.8.11.0014. REQUERENTE: EDIO CARDOSO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Trata-se de Embargos de Declaração, interposta por ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da r. sentença de 

ID 24401227. Os declaratórios foram opostos tempestivamente, bem como 

contrarrazoados pela parte contrária. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De elementar conhecimento que o objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em sentido 

amplo. É certo que não é dado à parte interpor embargos de declaração 

tão somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida 

intenção de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que 

este juízo já decidiu o que lhe foi submetido e apontou para sua rejeição 

fundamentos suficientes, com o que se torna supérflua qualquer outra 

análise. Ainda assim, os declaratórios opostos cingem-se à matéria 

sobejamente analisada por ocasião da prolação da sentença, a saber: a 

análise das provas unilaterais apresentadas pela requerida, via “print” de 

telas sistêmicas. Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na 

sentença atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total 

rejeição, devendo a parte embargante, caso queira, obter modificação do 

decisum por meio de outra via, que não a ora intentada. Ante o exposto, 

ausentes os pressupostos legais para o manejo do recurso, este Juízo 

NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, devendo a decisão 

atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 

do CPC. Por derradeiro, CUMPRA-SE integralmente a sentença prolatada. 

INTIMEM-SE as partes. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000484-75.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS OAB - MT26893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000484-75.2020.8.11.0014. REQUERENTE: GLEYDSON ALMEIDA 

VASCONCELOS REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO VISTO, 

Trata-se de execução contra a fazenda pública, proposta por GLEYDSON 

ALMEIDA VASCONCELOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Deste modo, CITE-SE a parte 

executada para satisfazer a dívida, podendo, ainda, opor embargos, nos 

termos do art. 910, do NCPC. Certificado o não oferecimento de embargos, 

EXPEÇA-SE, desde logo, a requisição de pequeno valor (RPV), nos moldes 

do art. 910, § 1º, do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu 

– MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-86.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES NEVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000880-86.2019.8.11.0014. REQUERENTE: LOURDES NEVES DE ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTO, RECEBO o recurso, na forma 

do art. 43 da Lei nº 9.099/95. ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 

data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-15.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IZANILDES FERNANDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000488-15.2020.8.11.0014. REQUERENTE: IZANILDES FERNANDES DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTO, Trata-se de ação de 

repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de liminar, 

ajuizada por IZANILDES FERNANDES DE SOUZA em face de BANCO 

BRADESCO S.A todos já devidamente qualificados. Em analogia, 

dispensado o relatório com fulcro no art. 38, da Lei nº 9.099/95. Pois bem. 

É consabido que para a concessão da tutela de urgência imprescindível se 

faz a probabilidade do direito pretendido e a comprovação do perigo de 

dano ou risco ao deslinde do feito, conforme previsão insculpida no art. 
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300, do NCPC. Partindo-se desse pressuposto, da análise perfunctória 

das provas colacionadas aos autos, verifica-se que deve prosperar o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, porquanto os requisitos para 

sua concessão encontram-se configurados. Com efeito, o periculum in 

mora, torna-se visível com os descontos ocorrendo mensalmente no valor 

de R$ 46,74 (quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), vez que 

conforme alegação da autora, não houve a contratação de cartão de 

crédito ao realizar o empréstimo consignado. No mesmo sentido, o fumus 

boni iuris, é evidente, diante da documentação apresentada em que se 

demonstra os descontos realizados em seu benefício, vez que conforme 

alegação da requerente o mesmo é indevido. Não isso bastasse, para 

demonstrar a verossimilhança do direito invocado, tem-se que estando 

pendente ação em que se discute a exigibilidade do débito, a suspensão 

dos descontos é medida que se impõe. Além disso, observa-se que não 

há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida 

não causará nenhum prejuízo à empresa requerida. Advirto apenas que o 

direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, 

suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito 

invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o 

status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e 

completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito 

alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela para DETERMINAR a SUSPENSÃO dos descontos no benefício da 

requerente a título de cartão de crédito com n.º 20180314583007458000, 

no valor de R$ 46,74 (quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), 

até o deslinde do presente feito. INTIME-SE o banco requerido para que no 

prazo de 05 (cinco) dias procedam à suspensão dos descontos 

realizados a título de cartão de crédito no benefício da autora. Ainda, 

caracterizada a relação de hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus 

da prova. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências 

legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, 

mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-30.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ELIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000487-30.2020.8.11.0014. REQUERENTE: SERGIO ELIAS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. VISTO, Trata-se de 

ação de declaração de inexistência de débito c/c danos morais e pedido 

de tutela urgência, ajuizada por SÉRGIO ELIAS DA SILVA em face de 

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, todos já devidamente qualificados. Alega 

em resumo que teve seu nome inserido indevidamente nos cadastros de 

proteção ao crédito por ato da requerida. Por esta razão postula pela 

concessão da tutela de urgência para imediata retirada de seu nome 

dosrol de inadimplentes. É consabido que para a concessão da tutela de 

urgência imprescindível se faz a probabilidade do direito pretendido e a 

comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do feito, conforme 

previsão insculpida no art. 300, do NCPC. Partindo-se desse pressuposto, 

da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se 

que deve prosperar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

porquanto os requisitos para sua concessão encontram-se configurados. 

Com efeito, o periculum in mora, torna-se visível com a manutenção da 

inclusão do nome da parte autora no rol de maus pagadores, o que lhe 

acarreta excessivo gravame e prejuízo, notadamente quando a dívida está 

sendo discutida nesta ação. No mesmo sentido, o fumus boni iuris, é 

evidente, diante da afirmação de inexistência do débito, porém, sem a 

efetivação da baixa de restrição ao crédito. Não isso bastasse, para 

demonstrar a verossimilhança do direito invocado, tem-se que estando 

pendente ação em que se discute a exigibilidade do débito, a abstenção de 

inclusão/retirada do nome do suposto devedor nos cadastros de 

inadimplentes é medida que se impõe. Além disso, observa-se que não há 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não 

causará nenhum prejuízo à empresa requerida. Advirto apenas que o 

direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, 

suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito 

invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o 

status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e 

completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito 

alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela para DETERMINAR a ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO do nome da parte 

autora dos cadastros de restrição ao crédito, em relação à dívida discutida 

nestes autos, até o deslinde do presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao SPC e 

ao SERASA para que no prazo de 05 (cinco) dias procedam à baixa da 

inscrição efetivada no nome da parte autora em seus cadastros, em 

relação à dívida discutida. Ainda, caracterizada a relação de 

hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Prosseguindo, nos 

moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação. CITE-SE, com as advertências legais. INTIMEM-SE ambas as 

partes para comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive sobre a 

conveniência de que compareçam acompanhados de advogado, bem 

como acerca da advertência de que a ausência do promovente ensejará a 

extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido revelia, com 

presunção de veracidade dos fatos inicialmente alegados (art. 20 da 

mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-97.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000737-97.2019.8.11.0014. REQUERENTE: JOSE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. VISTO, Trata-se de ação de repetição 

de indébito c/c danos morais e pedido de liminar manejada por JOSÉ 

ALVES DA SILVA em face de BANCO CETELEM, ambos devidamente 

qualificados nos autos. No petitório de id 31225081 o banco requerido 

informa a realização do pagamento voluntário da condenação no valor de 

R$ 5.958,87 (cinco mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete 

centavos). Ademais, o autor informa em seu petitório de id 31263006, que 

não concorda com os valores depositados pelo requerido, vez que o valor 

a título de repetição do indébito não corresponde ao valor correto, 

restando ainda a quantia a ser complementada de R$ 3.572,92 (três mil 

quinhentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), bem como 

requer, o levantamento da quantia já depositada, mediante alvará judicial. 

Pois bem. De início, DEFIRO o pedido para levantamento do valor de R$ 

5.958,87 (cinco mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete 

centavos) depositados nos autos, mediante transferência para a conta 
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informada no id 31263006. Por conseguinte, diante da não concordância 

do requerente quanto aos cálculos acostados INTIME-SE a parte requerida 

para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca do petitório de id 

31263006. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000203-90.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENY MARQUES SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000203-90.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: THIAGO SOUZA BORGES 

EXECUTADO: JOSENY MARQUES SILVA SANTOS VISTO, Trata-se de 

cumprimento de sentença manejado por THIAGO SOUZA BORGES em 

face de JOSENY MARQUES SILVA SANTOS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. O exequente no petitório de id 30349160, 

concorda com a avaliação do bem penhorado id 21368760, bem como 

requer a sua adjudicação. Ademais, considerando que o valor do bem é 

inferior ao valor do débito, pugna o exequente pela tentativa de penhora 

on-line via sistema Bacen-jud, no valor de R$ 9.684,03 (nove mil 

seiscentos e oitenta e quatro reais e três centavos). Pois bem. DEFIRO o 

pedido retro realizado pelo exequente para ADJUDICAR o veículo 

automotor marca FIAT, modelo SIENA EL FLEX, ano/modelo 2011/2011, de 

cor vermelha, com placas NPI 1318, avaliado em R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais). Intime-se o executado por AR, nos termos do artigo 

876, §1º inciso II do NCPC, vez que o mesmo não possui advogado 

constituído nos autos, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca 

do pedido de adjudicação. Após, o transcurso do prazo, sem nenhuma 

manifestação, lavre-se auto de adjudicação, na forma do art. 877 do 

NCPC, expedindo-se termo de entrega, haja vista tratar-se de bem móvel. 

Após, voltem-me os autos conclusos para a realização da constrição via 

BACEN-JUD, do saldo remanescente. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000025-10.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE FLAVIA DE MATOS RAIMUNDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000025-10.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: ROSE FLAVIA DE MATOS 

RAIMUNDO EXECUTADO: OI S.A VISTO, Cuida-se de impugnação ao 

cumprimento de sentença deflagrado por OI S/A em face de ROSE FLAVIA 

DE MATO RAIMUNDO, todos devidamente qualificado nos autos. A parte 

executada, compareceu aos autos, argumentando que houve a 

homologação do plano de recuperação judicial, com a novação dos 

créditos, devendo serem pagos na forma do plano, bem como, a 

impossibilidade da prática de atos constritivos, ante a necessidade de 

garantir o cumprimento do plano aprovado. Por outro lado, a parte 

exequente aduz que seu crédito não, se encontram sujeito ao plano de 

recuperação judicial, vez que fora constituído em 11.06.2019, data 

posterior ao da homologação da recuperação judicial. Por fim, requer o 

pagamento do crédito devidamente atualizado, e caso não ocorra o 

pagamento que seja realizado a constrição via sistema Bacen-jud. 

Fundamento e Decido. Analisando os autos, verifico que assiste razão a 

parte exequente, vez que o crédito perseguido nessa execução, tem 

como fato gerador posterior ao do ingresso da recuperação judicial da 

empresa executada, bem como, da aprovação do seu plano de 

recuperação não estando portanto, a exequente inclusa no rol de 

credores naqueles autos assim, rejeito a impugnação ao cumprimento de 

sentença de id 25018785. Nesse sentindo, vêm decidindo os Tribunais 

Superiores, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO 

DE CRÉDITO – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO SUBMISSÃO AO 

PLANO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49 DA LEI Nº 11.101/2005 – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 49 da Lei nº 

11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão 

sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito 

recuperacional não se submetem aos seus efeitos. (N.U 

0117731-49.2014.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 

30/03/2015). Assim, ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação 

ao cumprimento de sentença, intentado por OI S/A, em face de ROSE 

FLAVIA DE MATOS RAIMUNDO. Por fim, considerando o petitório da 

exequente de id 30220859, INTIME-SE a parte executada para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da condenação. Decorrido o 

prazo sem o devido pagamento, voltem-me os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-65.2012.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA OAB - MT0003448A 

(ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010169-65.2012.8.11.0014. REQUERENTE: SUELI DE CAMPOS 

REQUERIDO: OI/BRASIL TELECOM S.A VISTO, Cuida-se de impugnação ao 

cumprimento de sentença deflagrado por OI S/A em face de SUELI DE 

CAMPOS, todos devidamente qualificado nos autos. A parte exequente no 

petitório de id 30084777, manifestou que concorda com os cálculos 

apresentados pela executada. Vieram os autos conclusos. Fundamento e 

Decido. Como é de conhecimento notório, a executada juntamente com o 

grupo empresarial que a integra, encontra-se em recuperação judicial, 

sendo a mesma postulada no dia 20 de junho de 2016, e deferida pelo 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de 

Janeiro, no dia 29 de junho de 2016, conforme informações do processo 

n.º 0203711-65.2016.8.19.0001. Ademais, na data de 05 de fevereiro de 

2018, restou amplamente divulgado nos meios de comunicação, a 

homologação do plano de recuperação judicial, aprovado pelos credores 

do grupo empresarial que a requerida faz parte, tal fato pode ser 

c o n f i r m a d o  a t r a v é s  d o  s í t i o  e l e t r ô n i c o  h t t p : / / 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/. Os créditos existentes contra a 

executada, na data do pedido, ainda que não vencidos deverão ser 

recebidos pelos respectivos credores no processo de recuperação 

judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, através da 

habilitação do seu respectivo crédito. Ademais, por se tratar de créditos 

concursal, bem como, denota-se que a parte exequente concorda com os 

cálculos apresentados pela executada no valor de R$ 8.832,00 (oito mil 

oitocentos e trinta e dois reais), JULGO PROCEDENTE a impugnação 

apresentada e, via de consequência, homologo para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, os cálculos apresentados pelo executado, na 
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importância de R$ 8.832,00 (oito mil oitocentos e trinta e dois reais). 

Expeça-se ofício ao juízo da recuperação judicial (7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), informando o 

valor do crédito líquido atualizado destes autos, bem como, a inclusão do 

crédito na lista de ordem cronológica de pagamento, a previsão de 

pagamento e por fim, seja encaminhada a prova de pagamento. Após, a 

expedição do ofício, aguarde-se no arquivo provisório. Por fim, com a 

juntada do comprovante de pagamento, voltem-me os autos conclusos 

para a expedição do alvará e consequentemente a extinção do processo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-03.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOEFFERSON DOUGLAS FELIX DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT7719-B (ADVOGADO(A))

MURILO HEITOR REZENDE PEREIRA OAB - MT25674/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1001086-03.2019.8.11.0014. REQUERENTE: JOEFFERSON DOUGLAS 

FELIX DE MIRANDA REQUERIDO: BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA 

VISTO, Relatório dispensado, de acordo com o art. 38, in fine, da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, depreende-se 

que a parte promovente deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, embora devidamente intimada, configurando, assim, a 

desistência tácita da presente ação. A propósito, destaca-se que no 

âmbito dos Juizados Especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei n° 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos 

casos previstos em lei. I – quanto o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. (...) § 1°. A extinção do processo 

independerá em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das 

partes.” (grifos nossos). Por pertinente, assinalo que embora o requerente 

não tenha sido intimado pessoalmente, seu patrono fora devidamente 

cientificado acerca do ato e, nem por isso, se fez presente na solenidade. 

Feita tal consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 51, § 1º, 

da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da ausência 

da parte reclamante na audiência de conciliação. Por conseguinte, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). Entretanto, em tempo, DEFIRO a gratuidade da 

justiça e, por corolário, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento das 

custas, ante a hipossuficiência da parte autora. Transitada em julgado a 

sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-85.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOEFFERSON DOUGLAS FELIX DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO HEITOR REZENDE PEREIRA OAB - MT25674/O (ADVOGADO(A))

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT7719-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1001087-85.2019.8.11.0014. REQUERENTE: JOEFFERSON DOUGLAS 

FELIX DE MIRANDA REQUERIDO: BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA 

VISTO, Relatório dispensado, de acordo com o art. 38, in fine, da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, depreende-se 

que a parte promovente deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, embora devidamente intimada, configurando, assim, a 

desistência tácita da presente ação. A propósito, destaca-se que no 

âmbito dos Juizados Especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei n° 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos 

casos previstos em lei. I – quanto o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. (...) § 1°. A extinção do processo 

independerá em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das 

partes.” (grifos nossos). Por pertinente, assinalo que embora o requerente 

não tenha sido intimado pessoalmente, seu patrono fora devidamente 

cientificado acerca do ato e, nem por isso, se fez presente na solenidade. 

Feita tal consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 51, § 1º, 

da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da ausência 

da parte reclamante na audiência de conciliação. Por conseguinte, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). Entretanto, em tempo, DEFIRO a gratuidade da 

justiça e, por corolário, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento das 

custas, ante a hipossuficiência da parte autora. Transitada em julgado a 

sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60547 Nr: 1792-82.2015.811.0033

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DTDS, AMPTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 DOS PONTOS CONTROVERTIDOSDelimito como questões de fato sobre a 

qual recairá a atividade probatória o exercício do direito de visitação do 

genitor a filha (data e horários).Caberá à parte autora o ônus probatório 

acerca das questões de fato.Atendendo o pedido do Ministério Público 

defiro a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal das 

partes e das testemunhas eventualmente arroladas pelas partes, e de 

ofício, determino a oitiva da menor Adrieli Marcella Petzold Tavares da 

Silva.Intimem-se as partes a apresentarem em cartório, na forma do artigo 

357, § 4º e 450 do Código de Processo Civil, o rol de testemunhas a serem 

ouvidas com antecedência mínima de 15 dias.[...] Intimem-se as partes 

para, no prazo no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, requeira(m) 

esclarecimentos ou ajustes a esta decisão (art. 357, § 1º, 

CPC).Considerando o teor da Portaria Conjunta nº 281/2020, que 

prorrogou o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, até o dia 30 de 

abril de 2020, deixo, por ora de designar a audiência de instrução e 

determino sejam os autos conclusos, com o retorno às atividades normais 

do Poder Judiciário, para agendamento do ato.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2260 Nr: 301-65.2000.811.0033

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAMPOS CONTO 

- OAB:15055/O, PÉRICLES LANDGRARF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:6005-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença movido, inicialmente, pelo Banco do 

Brasil S/A., em face de BRIAPEC - AGROPECUÁRIA, ambos qualificados.

Às fls. 469/470, compareceu aos autos a credora e informou ter cedido o 

crédito oriundo deste feito ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO –PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, 

oportunidade que requereu a substituição do polo ativo da lide, para fazer 

constar como exequente a cessionária e a consequente intimação o 

executado para ciência da cessão realizada. Juntou os documentos de 

fls. 471/493.

O pedido foi reiterado às fl. 496.

É o resumo do necessário.

Decido.

O pedido comporta deferimento.

Uma vez comprovada a cessão de crédito, a substituição do polo ativo da 

demanda pode ser requerida pelo autor que cedeu os créditos, inclusive 

independente de anuência do devedor.

Estamos diante do processo de execução, em que o direito material já está 

certificado. Assim, o cessionário pode dar início à execução ou nela 

prosseguir sem que tenha que consentir o devedor. A teor do art. 778, 

§1º, do CPC, é garantido ao cessionário o direito de promover a execução, 

não se exigindo o prévio consentimento da parte contrária. Inteligência do 

art. 778, §2º, do mesmo código.

 Isto posto, defiro o pleito de fls. 471/493, reiterado 496, para determinar a 

substituição do polo ativo da execução passando a figurar como 

exequente a empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO–PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I.

Deste modo, retifique-se a capa dos autos e demais registros cartórios. 

Certifique-se.

Cientifique-se a parte executada acerca da presente decisão.

Intime-se a parte exequente para prosseguir com o feito, requerendo o 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20328 Nr: 179-71.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI CARVALHO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que impulsione os autos no prazo legal, visto 

que em consulta ao Pje-TRF1 não foi possível localizar o Agravo de 

Instrumento Interposto.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000780-11.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURIA & CORREIA LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO PEDRO DE FREITAS CORREIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Defiro o pedido da parte exequente, ID 31613269. Às providências 

necessárias. São José do Rio Claro, 28 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 654 Nr: 118-02.1997.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A IND. E COM.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL VILA NOVA, EVANILDA MARIA A. VILA 

NOVA, FRANCIS VILA NOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se a parte exequente, através de seus advogados constituídos 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar regular prosseguimento ao feito.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

2. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53054 Nr: 2489-74.2013.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALSSUIR BONAN, INÊS VERRI BONAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO MARCHIORI, DARCI DAVANTEL 

MARCHIORI, CELITO BARAZETTI, NEIDE CAMPAGNOLO BARAZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:MT/4998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749B, 

JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10.483/MT, MARCELO BARROS LOPES 

- OAB:9462/MT

 Vistos etc.

1. Recebo a petição de fls. 1.441/1.442 como impugnação ao laudo 

pericial.

 2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 9 (nove) de 

setembro de 2020, às 13h30min, salientando que serão ouvidas as 

testemunhas já arroladas pelas partes às fls. 1.346/1.347, 1.348/1.349 e 

1.352/1.352-verso.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se o Sr. Perito para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca da impugnação ao laudo pericial, nos termos do artigo 477, § 

2º do CPC.

b) Intimem-se, via DJe, os patronos das partes da presente decisão, 

notadamente, para que providenciem a intimação das testemunhas como 

ordena o CPC, bem como para que compareçam à audiência designada.

c) Intimem-se pessoalmente os autores para que compareçam à audiência 

designada a fim de prestarem depoimento pessoal, constando do mandado 

as advertências do art. 385, § 1, do CPC (Se a parte, pessoalmente 

intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de 

confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz 

aplicar-lhe-á a pena.)

d) Com a manifestação do perito, intimem-se as partes, via DJe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57824 Nr: 43-30.2015.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ROBERTO BRIANTE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intimem-se os patronos das partes, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51312 Nr: 441-45.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SAITO LTDA, MILTON MASSATO 

SAITO, DAMASIA FIGUEIREDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME-SE, via Dje, a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre a petição de fls. 134/137 (nulidade de citação).

b) Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63475 Nr: 860-60.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALDECIR POLIDORIO, JOSÉ VALDECIR 

POLIDÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Acolho o pedido de fl. 143 e, por consequência, determino a suspensão 

da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, conforme preconiza o 

artigo 921, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Transcorrido o prazo, independentemente de conclusão, intime-se o 

exequente, através de seus advogados, para requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

3. Certifique-se, procedendo-se às baixas apenas no relatório estatístico 

forense e, em seguida, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intime-se e se cumpra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001102-94.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRAGA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA OAB - MT27088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI MELO FREITAS (REQUERIDO)

VIVIANE RIBEIRO RAMIRES (REQUERIDO)

PAULO SERGIO RAMIRES (REQUERIDO)

ELIZANDRO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501-O 

(ADVOGADO(A))

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1001102-94.2019.8.11.0033 REQUERENTE: JOAO BRAGA 

NETO REQUERIDO: VIVIANE RIBEIRO RAMIRES, PAULO SERGIO RAMIRES, 

ELIZANDRO FERREIRA DA SILVA e ELIZANDRO FERREIRA DA SILVA 

DESPACHO Visto. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas 

que pretendem produzir no prazo de 5 (cinco) dias. Após, concluso. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 12 de março de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000178-49.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a para exequente para 

que, caso queira, apresente impugnação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000695-88.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TURRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALIENDES LHOPES (EXECUTADO)

 

Tendo em vista o resultado negativo da pesquisa Renajud, intimo a parte 

Exequente para impulsionar o feito, requerendo o que de direito, em 5 

(cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000543-40.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Expeça-se o respectivo RPV/Precatório, conforme o caso, desde 

que não exceda o teto da competência do Juizado Especial. Aguarde-se 

em arquivo o pagamento. Com a informação acerca do pagamento, voltem 

conclusos para extinção por satisfação. São José do Rio Claro, 29 de abril 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-90.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARTINS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO(A))

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS Nº. 1000184-90.2019.8.11.0037 REQUERENTE: RITA MARTINS 

SOARES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por 
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Danos Morais, ajuizada por RITA MARTINS SOARES, em face de BANCO 

BRADESCO S/A, na qual a parte autora sustenta descontos indevidos em 

sua conta perante a parte requerida. Em sede de contestação, o requerido 

sustentou preliminarmente a ausência de interesse de agir e no mérito 

postulou pela improcedência da inicial ante a existência de contrato 

assinado pela parte e previsão legal para desconto da prestação de 

serviços pelo Banco pela movimentação da conta da autora. Impugnação à 

contestação apresentada pela parte autora. Primeiramente, passo a 

analisar a preliminar arguidas. - Ausência de Interesse de Agir O interesse 

processual é uma das condições da ação, em que devem estar presentes 

os elementos do binômio: utilidade – necessidade, sendo aquele 

caracterizado como a possibilidade de um resultado prático favorável à 

parte autora e, este, a efetiva necessidade de se buscar as vias judiciais 

para se alcançar o bem da vida pretendido, caso dos autos, razão pela 

qual presente encontra-se o interesse de agir a fim de dar prosseguimento 

à demanda. Desta feita, afasto a preliminar arguida. Tratando de matéria 

exclusivamente de direito, passo à análise do mérito da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O pedido inicial deve ser 

julgado improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato Ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. No caso, restou incontroversa a relação 

jurídica existente entre as partes consubstanciada no contrato firmada 

entre elas. A autora sustentou apesar do contrato existente, a requerida 

valeu-se de sua pouca instrução para realizar os descontos em sua conta 

que entende por indevidos. A requerida, por sua vez, afirma que a autora 

assinou o contrato e que não há qualquer prova do vício existente no 

negócio jurídico firmado. Com efeito, não obstante a alegação da parte 

autora, verifico por meio dos documentos juntados aos autos pela parte 

requerida que a autora assinou os contratos objetos da inicial autorizando 

expressamente os descontos em sua conta perante o Banco requerido. 

Não há qualquer tipo de prova no sentido de existência de erro, dolo, 

coação ou outro vício do negócio jurídico que pudesse anular os contratos 

em questão e tornar indevidos os respectivos descontos. Dessa forma, 

lícitos os descontos em conta da autora de forma a afastar os pedidos 

inicial quanto à abstenção dos descontos e, consequentemente quanto à 

restituição em dobro dos valores respectivos. Da mesma forma, 

inexistindo ato ilícito praticado pela requerida, não há que se falar em 

responsabilidade, ainda que objetiva, e dever de indenizar os danos 

morais pretendidos em inicial. Quanto a alegação de litigância de má-fé, 

afasto-a por não comprovada a má-fé da requerente que entendia por 

existente seu interesse de agir no momento do ajuizamento da presente 

ação. - Dispositivo Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial. Por 

conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a autora em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 29 de abril de 

2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000114-59.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CASSIMIRO PIASTRELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONELIA DA SILVA PIASTRELLI (INVENTARIADO)

 

Vistos. Trata-se de ação inventário e partilha da de cujas Onélia da Silva 

Piastrelli proposta por Domingos Cassimiro Piastrelli, ambos devidamente 

qualificados. O Requerente peticionou requerendo a desistência da ação 

(id 26442566). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

DECIDO. Haja vista o pedido de desistência do Requerente (id 26442566), 

HOMOLOGO e EXTINGO o feito sem julgamento de mérito, nos termos do 

inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil. Taxas e custas pelo 

Requerente, se houver. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Às 

providências. Vila Rica - MT, 22 de abril de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000121-51.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIULIANO DIAS SOBRINHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000121-51.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar o Autor para informar o 

endereço da Requerida, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, 

conforme despacho ID 30708099 Vila Rica/MT, 29 de abril de 2020 

MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 

2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000122-36.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TULIO ROSA CAMPOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000122-36.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça ID 31427014. Vila 

Rica/MT, 29 de abril de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000146-64.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOVACI LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 
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RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 11/11/2020, às 13h00min (horário oficial 

de Mato Grosso). Vila Rica/MT, 29 de abril de 2020. MIRELLY CRISTINE 

MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000779-83.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

IDIUCLEI LESSA CLAUDIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO GARCAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, considerando o pagamento da RPV, 

IMPULSIONO estes autos à parte autora para que manifeste-se em termos 

de prosseguimento, pugnando o que de direito. ALTO GARÇAS - MT, 29 

de abril de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000351-04.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DO CARMO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO GARCAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, considerando o pagamento da RPV, 

IMPULSIONO estes autos à parte autora para que manifeste-se em termos 

de prosseguimento, pugnando o que de direito. ALTO GARÇAS - MT, 29 

de abril de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000422-06.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

FABULA DE PAULA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO GARCAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, considerando o pagamento da RPV, 

IMPULSIONO estes autos à parte autora para que manifeste-se em termos 

de prosseguimento, pugnando o que de direito. ALTO GARÇAS - MT, 29 

de abril de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39820 Nr: 1155-28.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA AVEJANIEA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos.

1. Considerando que a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande/MT foi alterada, passando a 

abranger a competência absoluta para processar e julgar os feitos 

relativos à saúde pública, nos termos da Resolução TJ-MT/OE, nº 09/2019;

2. Considerando que o Conselho da Magistratura autorizou a 

distribuição/redistribuição (Portaria 29/2019) das ações relativas à saúde 

pública para a referida Vara Especializada, a partir do dia 30/09/2019;

3. Considerando, por fim, que o presente feito trata de prestação 

continuada (fornecimento de medicamentos);

4. DECLARO a incompetência deste Juízo, por conseguinte, DETERMINO a 

remessa/redistribuição do presente feito ao Juízo da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

 5. Intimem-se.

 6. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44113 Nr: 1163-68.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Aparecida Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 (...) Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para condenar o 

Município de Alto Garças, ao pagamento das diferenças salariais 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV à parte autora, a 

partir do período não prescrito, ou seja, 25/08/2011, tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta 

a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994, nos termos do art. 18, I, da Lei 8880/94. Apurado o 

percentual devido, este será incorporado à remuneração da parte autora 

até o momento em que a carreira da servidora passar por reestruturação 

remuneratória que efetivamente englobe a perda inflacionária decorrente 

do período.

Correção monetária a contar de quando deveriam ter ocorrido os 

pagamentos, de acordo com o IPCA-E e, juros de mora a contar da 

citação, na forma do artigo 1º F da Lei 9.494/97, em obediência ao que 

restou decidido pelo Supremo Tribuna Federal no julgamento do RE 

870.947 (Repercussão Geral - tema 810).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47160 Nr: 563-13.2017.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Borges Garcia-ME, Guido Pereira 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o endereço do executado constante na pesquisa 

SIEL(Ref.26 dos autos)é o seguinte: RUA AMAZONAS - COHAB VALE DO 

JURIGUE I, PEDRA PRETA/MT, sem contudo mencionar quadra, lote ou 

numeração do imóvel.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53054 Nr: 7-74.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinaldo Moraes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 Considerando que o MPE desistiu da oitiva da testemunha Sueila Silva 

Ramos, IMPULSIONO os autos à defesa para que manifeste se possui 

interesse em que dita pessoa preste depoimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36627 Nr: 1900-42.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elimar Resende Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima

Murillo Espínola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A

 (...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, apenas para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta 

sentença (Súmula 362 do STJ).

 Ante a sucumbência recíproca, condeno ao pagamento pró-rata das 

custas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37417 Nr: 231-17.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elizabeth de Souza Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 IMPULSIONO os autos para intimar as partes acerca de seu retorno da 

Instância Superior, sob pena de remessa ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39304 Nr: 955-21.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilza Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TILSON JOSÉ GERHART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que recolha a diligência de oficial de 

justiça, para que seja atendido na forma da petição de REF. 22.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35575 Nr: 1370-38.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSE ALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 (...) 14.1. Dessa forma, indefiro o pedido de expedição de ofícios 

destinado a obter o histórico médico/hospitalar dos comunicantes, bem 

como de solicitação de informação dos nomes dos servidores que 

(enfermeiros e médicos) que laboraram nos dias 27/02/2013 e 20/09/2013, 

no Pronto Atendimento.

15. Lado outro, a prova testemunhal postulada pelas partes mostra-se 

necessária e adequada para o esclarecimento dos fatos, portanto, DEFIRO 

a produção da prova oral, designando AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 06 de JULHO de 2020, às 13h00.

15.1. Determino que a Secretaria proceda com o lançamento 13 – 

designação de audiência – no sistema apolo, haja vista a indisponibilidade 

desta opção no sistema “apolo eletrônico”.

16. Mantenho a distribuição estática do ônus da prova, nos termos do 

caput do artigo 373 do Código de Processo Civil, ao passo que, incumbe à 

parte requerente fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 

373, I, CPC) e à parte requerida, dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36662 Nr: 1926-40.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Meneses Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CESAR CHAGAS 

PEREZ - OAB:OAB/SP 123.817, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:9981/B, WILIAN JESUS MARQUES - OAB:OAB/SP 244.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431/B - MT

 Vistos.

 1. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por RAIMUNDO 

MENESES SILVA em face de BANCO PANAMERICANO S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos em epígrafe.

2. Após regular trâmite processual na fase de cumprimento de sentença, o 

executado juntou comprovante de depósito do valor exequendo, e a parte 

exequente apresentou dados bancários, pugnando pela expedição de 

alvará.

 3. É o relatório. Fundamento e decido.

4. O fato de a parte executada ter depositado o valor perseguido, 

configura reconhecimento do pedido e enseja a extinção do processo com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação.

5. Ademais, o exequente manifestou-se nos autos, requerendo a liberação 

do valor. Apesar de não ter se declarado satisfeito, o requerimento de 

expedição de alvará, sem impugnação ao valor depositado, conduz à 

presunção de adimplemento integral da obrigação.

 6. Desta feita, DECLARO satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso I e 

925, ambos do Código de Processo Civil.

8. DETERMINO a EXPEDIÇÃO de ALVARÁ ELETRÔNICO em favor da parte 

credora, para levantamento do valor depositado e acréscimos legais.

9. Custas finais, se houver, a cargo da parte executada.

 10. Após a comprovação do levantamento dos valores e certificado o 

trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 11. Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40977 Nr: 1645-50.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luci Aparecida Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor LUCI APARECIDA RODRIGUES DA 

SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44245 Nr: 1233-85.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Gualberto Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para condenar o 

Município de Alto Garças, ao pagamento das diferenças salariais 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV à parte autora, a 

partir do período não prescrito, ou seja, 01/09/2011, tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta 

a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994, nos termos do art. 18, I, da Lei 8880/94. Apurado o 

percentual devido, este será incorporado à remuneração da parte autora 

até o momento em que a carreira da servidora passar por reestruturação 

remuneratória que efetivamente englobe a perda inflacionária decorrente 

do período.

Correção monetária a contar de quando deveriam ter ocorrido os 

pagamentos, de acordo com o IPCA-E e, juros de mora a contar da 

citação, na forma do artigo 1º F da Lei 9.494/97, em obediência ao que 

restou decidido pelo Supremo Tribuna Federal no julgamento do RE 

870.947 (Repercussão Geral - tema 810).

 Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios em percentual a ser definido por 

ocasião da liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 54165 Nr: 424-27.2018.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belonizia Francisca Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Dispositivo.

I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a pagar o benefício 

de aposentadoria rural por idade ao requerente BELONIZIA FRANCISCA 

RIBEIRO, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo (06/12/2016), o que faço com fulcro no art. 

201, §§ 12 e 13 CRFB/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. 

E, por conseguinte, DECLARO extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

II. Ainda, face a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter 

essencialmente alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

em favor da parte autora, para que a sentença prolatada produza de 

imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos os requisitos legais.

 III. OFICIE-SE com urgência Autarquia Federal, por intermédio da EADJ – 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários da postulante, para que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitado 

a 120 (cento e vinte) dias, nos termos da fundamentação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 58241 Nr: 1799-63.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KT, GTdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:8322/O

 Desta feita, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta sentença. Por corolário, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.Custas pro rata. 

Verbas que ficam suspensas nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, pois, 

concedo às partes os benefícios da gratuidade da justiça. Sem 

honorários, por ausência de contraditório.Por fim, se for o caso, 

proceda-se com o levantamento/baixa nas restrições via sistemas 

BacenJud e RenaJud relacionadas ao feito.Considerando que a transação, 

bem como a expressa concordância ministerial, são incompatíveis com o 

interesse recursal, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o trânsito em julgado 

desta sentença (art. 1.000, do CPC).Cumprido os expedientes retro, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 54870 Nr: 1110-08.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro André da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 
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Barbosa - OAB:5049/O-MT

 ANTE O EXPOSTO, ABSOLVO SUMARIAMENTE o réu MAURO ANDRÉ DA 

SILVA BARBOSA, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo 

Penal, tendo em vista que o fato narrado na denúncia evidentemente não 

constitui crime.Sem custas nem honorários.Certificado o trânsito em 

julgado:I – Proceda-se às comunicações devidas acerca da absolvição; II 

– Verifique-se a existência de armas, objetos e veículos apreendidos sem 

destinação na sentença, e, em caso positivo, remetam-se os autos 

conclusos para a devida destinação; III – Após, remetam-se os autos ao 

“Arquivo Definitivo”.P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42120 Nr: 1164-42.2017.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IA-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a inventariante, para 

manifestar-se nos autos em relação a solicitação apresentada pela 

Fazenda Pública Estadual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46541 Nr: 394-15.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Anthoniele Moreira 

Melo - OAB:26965/B-MT

 Certifico que o recurso de apelação foi interposto tempestivamente, razão 

pela qual impulsiono os autos para intimar o acusado, por meio de seu 

defensor, para apresentação das contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 53605 Nr: 649-36.2019.811.0092

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Trata-se de representação por ato infracional movida pelo Ministério 

Público Estadual em desfavor do adolescente Thawellysson Ewriko 

Martins Magalhães, por ato infracional análogo a conduta tipificada no CP.

 O Ministério Público ofertou remissão a(os) adolescente(s), 

estabelecendo condições, as quais foram aceitas.

O Ministério Público pugnou pela extinção do feito em relação a(os) 

adolescente(s), tendo em vista o cumprimento da medida socioeducativa 

aplicada, nos termos do artigo 126, da Lei nº 8.069/1990.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, concluo que deve ser declarada extinta a 

representação em face d(os) adolescente(s), em decorrência do 

cumprimento das condições impostas.

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a presente representação, em 

decorrência do integral cumprimento das condições impostas, nos termos 

do artigo 126, da Lei nº 8.069/1990.

 Intimem-se o(s) adolescente(s) por meio de seu(s) representante(s) legal 

da presente sentença.

P.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43209 Nr: 1814-89.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio da Conceição de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Considerando a edição das normas do TJMT e CNJ que estabelecem 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), e diante da necessidade de readequação da pauta, 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 23 de setembro de 2020, às 14:00 

horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48604 Nr: 1515-78.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomiro da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leiliane Abreu Dias - OAB: 

3.291/TO

 Considerando a edição das normas do TJMT e CNJ que estabelecem 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), e diante da necessidade de readequação da pauta, 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 23 de setembro de 2020, às 12:30 

horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 54889 Nr: 1114-45.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Antônio Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Considerando a edição das normas do TJMT e CNJ que estabelecem 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), e diante da necessidade de readequação da pauta, 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 23 de setembro de 2020, às 14:30 

horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 55448 Nr: 1304-08.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Richter Coracini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Considerando a edição das normas do TJMT e CNJ que estabelecem 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), e diante da necessidade de readequação da pauta, 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 23 de setembro de 2020, às 13:30 

horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 55451 Nr: 1307-60.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Santos Barbosa
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Considerando a edição das normas do TJMT e CNJ que estabelecem 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), e diante da necessidade de readequação da pauta, 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 23 de setembro de 2020, às 12:45 

horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 56183 Nr: 1527-58.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daguimar Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Considerando a edição das normas do TJMT e CNJ que estabelecem 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), e diante da necessidade de readequação da pauta, 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 23 de setembro de 2020, às 13:00 

horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000447-08.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES E CÍVEL DE MINEIROS GO 

(DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOLVIRO BATISTA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000447-08.2020.8.11.0092. DEPRECANTE: 

JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES E CÍVEL DE MINEIROS GO 

REQUERIDO: DOLVIRO BATISTA NETO Cumpra-se como deprecado, 

servindo a cópia como mandado. Depois de devidamente cumprida, 

devolva-se à Comarca de origem, com as nossas homenagens, dando-se 

baixa nos registros cartorários e distribuição. Oficie-se ao juízo 

deprecante, para as comunicações de praxe. ALTO TAQUARI, 29 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000226-25.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DUVIRGE DE SOUZA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANÁ DETRAN PARANA (REU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000226-25.2020.8.11.0092. AUTOR: 

MARIA DUVIRGE DE SOUZA DIAS REU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE 

TRANSITO DO PARANÁ DETRAN PARANA Tratando-se de ação movida 

contra a Fazenda Pública, com valor da causa inferior a 60 salários 

mínimos, determino sua remessa e redistribuição junto ao JEC desta 

Comarca, com base no Enunciado 1 da Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJMT. ALTO TAQUARI, 29 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000817-21.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO SPERANDIO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO GONCALVES OAB - MT2022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000817-21.2019.8.11.0092. 

EMBARGANTE: ORLANDO SPERANDIO EMBARGADO: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI DESIGNO audiência de 

Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 04/08/2020 às 14:00 horas 

(MT). INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As 

testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação. ALTO 

TAQUARI, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000242-76.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MAX INACIO DO CARMO (AUTOR)

CHARLLES INACIO DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO ALVES ARAUJO (REU)

DEBORA MAYARA PINTO (REU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000242-76.2020.8.11.0092. AUTOR: MAX 

INACIO DO CARMO, CHARLLES INACIO DO CARMO REU: JOSE 

FRANCISCO ALVES ARAUJO, DEBORA MAYARA PINTO CHAMO O FEITO 

À ORDEM Max Inacio do Carmo, Charles Inacio do Carmo e Michelle Inacio 

do Carmo ajuizaram AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS em face de José Francisco Alves 

Araújo e Debora Mayara Pinto, objetivando a retomada do imóvel localizado 

na Rua Três, Quadra 08, Lote 15, Bairro Morada da Praia, nesta cidade, 

com área de 220,32 m², contendo uma casa residencial com área de 44,64 

m², matrícula nº 2067 do CRI local, adquirida pelos autores por herança do 

Sr. Jair Inácio de Souza, falecido no dia 02/08/2018, e invadido pelos réus 

no dia 17/12/2019. Esclareceram que após o falecimento do Sr. Jair Inácio 

de Souza (pai dos autores), que residia sozinho no imóvel, a residência 

ficou temporariamente desocupada, até que os herdeiros definissem a 

destinação do bem, mas foram informados por vizinhos sobre a ocupação 

do bem pelos réus, motivando o registro de ocorrência na polícia, porém, 

tal medida não foi suficiente para desocupação do imóvel. A inicial veio 

instruída com documentos. Foi designada audiência de justificação. É o 

relatório. DECIDO. Inicialmente, esclareço que embora tenha designado 

audiência de justificação, melhor analisando os autos, concluo que há 

elementos suficientes para apreciação da tutela de urgência, razão pela 

qual passo à sua análise. Primeiramente, ressalto que é preciso ter como 

norte nas ações possessórias a situação fática, não se discutindo a 

propriedade, tanto que o artigo 561 do Novo Código de Processo Civil 

estabelece os requisitos a serem provados pelo autor durante a instrução 

do processo, e entre eles não há qualquer indicação de situação jurídica a 

ser provada. Transcrevo o artigo 561 do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o 

esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração.” Sobre o tema, transcrevo os 

valiosos ensinamentos de Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald: "No juízo 

possessório, são exercitadas as faculdades jurídicas oriundas da posse 

em si mesma, não se cogitando de qualquer relação jurídica subjacente. 

De fato, nada impede que uma pessoa submeta uma coisa a seu poder, 

sem que a posse seja justificada por qualquer título jurídico e, mesmo 

assim, mereça proteção pelo sistema. Em síntese, tutela-se a posse com 

base no fato jurídico da posse. (...) Assim, o jus possessionis 

(possessório) tutela o direito de possuir pelo simples fato de uma posse 

preexistente hostilizada por uma ofensa concreta, sem qualquer 

discussão no tocante ao fenômeno jurídico da propriedade. (...) A tutela 
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possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o 

bem, tenha sido ela emanada de um ato-fato (ocupação do bem); de um 

direito real (usufruto) ou obrigacional (locação), ou mesmo do próprio 

direito de propriedade. Em qualquer dos casos, o titular da relação jurídica 

fundamentará a pretensão com base na posse que afirma exercer e não 

na qualidade de seu título. O jus possidendi é matéria estranha e alheia a 

essa discussão, abstraindo-se do exame da lide possessória a discussão 

acerca do direito subjacente ao que aconteceu no mundo dos fatos." 

(Direitos Reais, Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 5ª ed., 2008, p. 110-111) 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO ARTIGO 

561 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMPROVADOS. DECISÃO 

AGRAVADA MANTIDA. Nas ações possessórias de reintegração ou 

manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o 

art. 562 do Novo Código de Processo Civil do CPC (inaudita altera parte), 

deve ser comprovado pelo autor, de forma cabal, o preenchimento dos 

requisitos insculpidos no art. 561 do mesmo diploma. São eles: "I - a sua 

posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração", que 

restaram demonstrados. Decisão agravada mantida. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70069391159, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 16/06/2016)” “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - ART. 298 DO 

CPC - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INSTRUÇÃO DO FEITO - NECESSIDADE. 

Para o deferimento do pedido liminar é necessário que o autor comprove 

os requisitos do art. 927, do CPC, ou seja, a posse anterior e o esbulho, 

cabendo-lhe provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data em 

que perpetrado e a perda da posse. Não vindo a inicial devidamente 

instruída dessa prova, deve ser oportunizada a realização da audiência de 

justificação, que tem a única finalidade de dar elementos de cognição ao 

juiz, absolutamente sumários, a fim de que examine a possibilidade 

conceder ou não a liminar. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0056.15.019530-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2016, publicação da súmula em 

10/06/2016)” In casu, ao que consta dos autos, em cognição sumária e 

superficial do conjunto fático-probatório, tenho que restaram satisfeitos 

todos os requisitos legais ensejadores da medida liminar instada na inicial. 

Isso porque, os documentos juntados na inicial, especialmente o contrato 

celebrado com a Caixa Econômica Federal, a matrícula e a certidão de 

óbito, apontam que o falecido Jair Inácio de Souza era o proprietário e 

possuidor do imóvel, até a data do seu óbito (02/08/2018). Por sua vez, os 

documentos pessoais dos autores demonstram a qualidade de herdeiros 

necessários do falecido, pois eram filhos dele. Com efeito, de acordo com 

o disposto no art. 1.206 do Código Civil, a posse transmite-se aos 

herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. 

Igualmente, dispõe o art. 1.207 do mesmo diploma legal que o sucessor 

universal (herança) continua de direito a posse do seu antecessor. Logo, 

a posse sobre a coisa ficou demonstrada. Outrossim, o esbulho e a 

respectiva data estão caracterizados pela juntada de cópia do Termo 

Circunstanciado de Ocorrência lavrado na Delegacia de Polícia local. No 

aludido documento, é possível observar que os réus ocupam o imóvel 

desde o dia 17/12/2019, isto é, há menos de ano e dia, sem qualquer 

fundamento jurídico. Em suas declarações prestadas na polícia os réus 

simplesmente confirmaram que estão no imóvel, negando-se a prestar 

qualquer outro esclarecimento sobre os motivos da ocupação, o que, a 

meu ver, caracteriza a injustiça da posse. A assistente social Celia 

Cristina Ferreira também foi ouvida na polícia e afirmou que após 

solicitação da esposa do autor Max Inacio do Carmo recebida no mês de 

fevereiro deste ano, foi até o local e constatou que o imóvel objeto dos 

presentes autos tinha sido realmente invadido pelos réus. Durante a visita, 

recebeu a informação da ré Débora que a invasão teria ocorrido com a 

autorização do Promotor, e que não iriam desocupar a casa. Nesse 

cenário, ficou caracterizada a posse dos autores (adquirida por herança), 

o esbulho, que data de menos de ano e dia, e a perda da posse do imóvel, 

diante da negativa de desocupação voluntária pelos réus. Destarte, 

demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, impõe-se o 

deferimento da liminar possessória. ANTE O EXPOSTO, com base no art. 

563 do NCPC, defiro a tutela de urgência para determinar a 

REINTEGRAÇÃO dos autores na posse do imóvel descrito na inicial, 

devendo os réus tomar as providências para desocupação, no PRAZO DE 

30 (TRINTA) DIAS. Fixo, desde já, multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) para o caso de transgressão desta decisão, a fim de evitar nova 

turbação ou esbulho (art. 555, parágrafo único, I, do NCPC). Expeça-se 

Mandado de Reintegração de Posse, consignando a existência da multa 

em caso de nova turbação ou esbulho, ficando desde já autorizado o uso 

de força policial, em caso de necessidade. Após o cumprimento da liminar, 

CITEM-SE os réus para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem contestação (art. 564, parágrafo único, do NCPC). Por 

consequência, fica CANCELADA a audiência de justificação. Oficie-se ao 

juízo deprecado solicitando o aditamento da carta precatória, a fim de 

intimar os autores sobre o teor desta decisão e sobre o cancelamento da 

audiência. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000227-10.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OSNIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000227-10.2020.8.11.0092. 

REQUERENTE: MARIA OSNIRA DA SILVA REQUERIDO: IVANDE DA SILVA 

Trata-se de ALVARÁ JUDICIAL formulado por MARIA OSNIRA DA SILVA, 

visando autorização para a venda e transferência do veículo FORD/DEL 

REY GLX, ano 1986, cor bege, placas KDA5378, RENAVAN 356594203, 

avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais) de propriedade do falecido 

IVANDE DA SILVA. Alega que é viúva de IVANDE DA SILVA, falecido 

nesta cidade, no dia 22/09/2019, que faleceu sem deixar outros herdeiros, 

conforme demonstram as cópias das respectivas certidões anexas. 

Requerer a expedição do Alvará em nome da requerente. É o relatório. 

DECIDO. De acordo com o disposto na Lei 6.858/80, o saldo de salário e os 

valores referentes ao FGTS e PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes 

habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação 

específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Também independe de 

abertura de inventário ou arrolamento, o levantamento das restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, dos saldos bancários e de 

contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento, bem como a 

venda de bens móveis, desde que sejam de pequeno valor e não existam 

outros bens sujeitos à sucessão. A simplificação do procedimento 

justifica-se porque, na maioria das vezes, tais valores são utilizados para 

quitação de despesas com tratamento da saúde do autor da herança 

antes do falecimento e com o próprio funeral, cujo pagamento é adiantado 

pelos herdeiros ou por eles garantido. No mesmo sentido: “ALVARÁ 

JUDICIAL - FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO - LEVANTAMENTO DE 

DEPÓSITO SUCESSÃO CAUSA MORTIS - CÔNJUGE - SEM 

COMPROVAÇÃO DE DEMAIS HERDEIROS – SEM COMPROVAÇÃO DE 

DEMAIS BENS – DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO - BINÔMIO 

NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – PEQUENO VALOR DO BEM – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

Excesso de formalismo que deve ser afastado, para que se possam 

atender os princípios da economia processual e instrumentalidade das 

formas. Recurso provido. (TJMT - Ap 103110/2012, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/05/2013, 

Publicado no DJE 28/05/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. PEDIDO 

DE ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO VALOR AOS 

SUCESSORES. ÚNICO BEM DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE DE 

TRAMITAÇÃO DO PLEITO PELA VIA DO ALVARÁ. De acordo com a 

jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a existência de apenas um bem a 

partilhar, consistente em um veículo de pequeno valor, mitiga a 

obrigatoriedade de abertura de inventário, podendo ser processado o 

pedido de alvará para alienação desse bem. O pleito, formulado por todos 

os herdeiros do falecido, maiores e capazes, não acarreta prejuízo a 
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quem quer que seja, porquanto a preservação dos interesses do Fisco 

pode se dar mediante simples intimação da Fazenda Estadual, na forma do 

art. 1.108 do Código de Processo Civil. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70065247553, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 20/08/2015)” No caso 

em tela, a requerente comprova o óbito, a qualidade de herdeira, bem 

como a existência do veículo de propriedade do falecido, cumprindo assim 

os requisitos necessários para autorização da venda e transferência do 

referido veículo. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para, 

determinar a expedição de ALVARÁ em favor da requerente, com a 

finalidade de efetuar a venda e transferir o veículo FORD/DEL REY GLX, 

ano 1986, cor bege, placas KDA5378, RENAVAN 356594203 do falecido 

IVANDE DA SILVA, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC. Custas pelos autores, ficando sua exigibilidade 

suspensa por serem beneficiários da JUSTIÇA GRATUITA. Após o trânsito 

em julgado, expeça-se Alvará. Em seguida, arquivem-se. P.I ALTO 

TAQUARI, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61406 Nr: 174-70.2020.811.0084

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Vanilda Lemes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratam-se os presentes autos de requerimento junto à diretoria do Foro, 

para nomeação de advogado dativo, com a finalidade de ajuizamento de 

Ação de Alimentos.

O pedido foi autuado como Pedido de Providências Administrativas

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório do necessário. Passo à decisão.

Em razão da situação financeira da parte requerente, o pleito deve ser 

deferido, tendo em vista a suspensão dos atendimentos da Defensoria 

Pública nesta Comarca.

Assim, para garantir seu acesso à justiça, nomeio, como defensor dativo 

da parte requerente, a advogada ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE 

VINCENZI, regularmente inscrita no cadastro de advogados dativos desta 

comarca.

Arbitro honorários advocatícios em favor da advogada nomeada a quantia 

de 5 URHs, o que corresponde ao valor de R$ 4.850,61 (quatro mil 

oitocentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), conforme Tabela 

da OAB, Família e Sucessões, item 18.1.

A certidão de honorários deverá ser expedida apenas nos autos que 

serão distribuídos na Vara Única pelo patrono nomeado, em tempo 

oportuno.

Nomeado o patrono, JULGO EXTINTO o presente feito, DETERMINO a 

remessa dos autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Após, ao arquivo com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61408 Nr: 175-55.2020.811.0084

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratam-se os presentes autos de requerimento junto à diretoria do Foro, 

para nomeação de advogado dativo, com a finalidade de ajuizamento de 

Ação de Alimentos.

O pedido foi autuado como Pedido de Providências Administrativas

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório do necessário. Passo à decisão.

Em razão da situação financeira da parte requerente, o pleito deve ser 

deferido, tendo em vista a suspensão dos atendimentos da Defensoria 

Pública nesta Comarca.

Assim, para garantir seu acesso à justiça, nomeio, como defensor dativo 

da parte requerente, o advogado ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS, 

regularmente inscrito no cadastro de advogados dativos desta comarca.

Arbitro honorários advocatícios em favor do advogado nomeado a quantia 

de 5 URHs, o que corresponde ao valor de R$ 4.850,61 (quatro mil 

oitocentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), conforme Tabela 

da OAB, Família e Sucessões, item 18.1.

A certidão de honorários deverá ser expedida apenas nos autos que 

serão distribuídos na Vara Única pelo patrono nomeado, em tempo 

oportuno.

Nomeado o patrono, JULGO EXTINTO o presente feito, DETERMINO a 

remessa dos autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Após, ao arquivo com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61409 Nr: 176-40.2020.811.0084

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Jenifer Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratam-se os presentes autos de requerimento junto à diretoria do Foro, 

para nomeação de advogado dativo, com a finalidade de ajuizamento de 

Ação de Alimentos.

O pedido foi autuado como Pedido de Providências Administrativas

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório do necessário. Passo à decisão.

Em razão da situação financeira da parte requerente, o pleito deve ser 

deferido, tendo em vista a suspensão dos atendimentos da Defensoria 

Pública nesta Comarca.

Assim, para garantir seu acesso à justiça, nomeio, como defensor dativo 

da parte requerente, a advogada ANA MARIA HOISSA BENTO, 

regularmente inscrito no cadastro de advogados dativos desta comarca.

Arbitro honorários advocatícios em favor da advogada nomeado a quantia 

de 5 URHs, o que corresponde ao valor de R$ 4.850,61 (quatro mil 

oitocentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), conforme Tabela 

da OAB, Família e Sucessões, item 18.1.

A certidão de honorários deverá ser expedida apenas nos autos que 

serão distribuídos na Vara Única pelo patrono nomeado, em tempo 

oportuno.

Nomeado o patrono, JULGO EXTINTO o presente feito, DETERMINO a 

remessa dos autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Após, ao arquivo com as baixas necessárias.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 30408 Nr: 2005-18.2004.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Freitas Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Código: 30408
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Vistos.

 Considerando a resolução nº 314 de 20 de abril de 2020 do CNJ, que 

prorroga no âmbito do poder judiciário até o dia 15 de maio de 2020 o 

prazo de vigência da resolução nº 313 de 19 de março de 2020, redesigno 

a sessão de julgamento para o dia 03 de setembro de 2020 às 09h00min, 

mantendo inalteradas as determinações anteriores.

 SEM PREJUÍZO, DETERMINO QUE A SECRETARIA PROCEDA COM O 

LANÇAMENTO NA PAUTA (lançamento código 481), UMA VEZ QUE NÃO É 

POSSÍVEL FAZÊ-LO PELO APOLO ELETRÔNICO.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Apiacás-MT, 28 de abril de 2020.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61016 Nr: 1920-07.2019.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Código: 61016

Vistos.

 Considerando a resolução nº 314 de 20 de abril de 2020 do CNJ, que 

prorroga no âmbito do poder judiciário até o dia 15 de maio de 2020 o 

prazo de vigência da resolução nº 313 de 19 de março de 2020, redesigno 

a solenidade para o dia 02 de setembro de 2020 às 14h30min, mantendo 

inalteradas as determinações anteriores.

 SEM PREJUÍZO, DETERMINO QUE A SECRETARIA PROCEDA COM O 

LANÇAMENTO NA PAUTA (lançamento código 13), UMA VEZ QUE NÃO É 

POSSIVEL FAZÊ-LO PELO APOLO ELETRÔNICO.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Apiacás-MT, 28 de abril de 2020.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000100-40.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TABUAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO JUNIOR BUENO ALVES OAB - RO6454 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000100-40.2020.8.11.0038 AUTOR(A): MARIA TABUAS DE OLIVEIRA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM 

– NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito 

público), cujas provas serão verificadas de acordo com o disposto na 

legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, DETERMINO 

a intimação das partes na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, 

art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

desejam a produção de alguma prova pendente ou a realização de 

audiência de instrução para a produção das provas orais – NCPC, art. 361 

-, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, 

caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo 

único -, ou se objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque 

entendem que não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, 

art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá retornar concluso 

para sentença. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 28 de abril de 

2020 - 19:00:21. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000039-82.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000039-82.2020.8.11.0038 AUTOR(A): SIDNEY SILVA DE SOUZA REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO, tendo 

como partes as em epígrafe, em que pugna(m) a parte autora, entre 

pedidos outros, pela concessão da assistência judiciária gratuita, contudo 

os rendimentos/situação econômica demonstrados(a) e a existência de 2 

(duas) motocicletas, 1 (um) veículo e 1 (um) reboque – R/DISNAUTICA 

TRAN BARC 1 – registrados em seu nome junto ao DETRAN, 

aparentemente demonstra não ser(em) pessoa(s) desprovida(s) de 

recurso financeiro tal como tenta(m) fazer crer e torna possível o 

adimplemento/recolhimentos das custas e taxas processuais decorrentes 

do processamento, ainda que de forma parcelada. No que se refere ao 

pedido outro, aparentemente caracterizada a advocacia pro bono, que 

consiste na prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos 

em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus 

assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para 

a contratação de profissional, ou exercida em favor de pessoas naturais 

que, igualmente, não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do 

próprio sustento, contratar advogado, razão pela qual INDEFIRO o pedido 

de nomeação do(a) advogado(a)/patrono(a) como dativo e para receber 

honorários pagos/adimplidos pelo Estado, uma vez que diretamente 

constituído(a) pela parte. Não é possível à parte escolher o(a) profissional 

e transferir ao Poder Público o ônus quando há prévia necessidade de 

busca/procura da Defensoria Pública e, onde inexistente, utilizar-se de 

profissional indicado/nomeado em substituição e entre os 

inscritos/cadastrados, respeitado, dentro do possível, um sistema de 

rodízio sequenciado - artigo 22 da Lei n. 8.906/94, bem como em 

atendimento ao disposto na Seção 21 CNGC, art. 298 e ss. – Da 

Nomeação de Defensor Dativo. Ademais, advirto que a advocacia pro 

bono não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem 

beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de 

publicidade para captação de clientela, permitida apenas a divulgação 

institucional e genérica da atividade, assim como que no exercício dessa 

advocacia, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de 

forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu 

patrocínio - Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do 

Brasil –OAB, art. 30, §§. Ao magistrado é dado perquirir sobre as 

condições econômico-financeiras, situação em que aplicável o dispositivo 

constitucional no sentido de que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” – 

CRFB/1988, art. 5º, LXXIV -, mormente porque não se pode pretender que 

o Estado, com limitação orçamentária/financeira, assuma ônus da parte 

quando não evidenciada a necessidade real ou, ainda, quem pugna deixa 

de efetivamente comprovar/justificar a insuficiência necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade. O Estado assumir as custas, taxas 

e despesas processuais de quem tem condições de atendê-las onera a 

sociedade indevidamente e, provavelmente, cria uma impossibilidade de o 

Estado prover as necessidades dos que realmente precisam, porque 

hipossuficientes. Ademais, a “gratuidade poderá ser concedida em 

relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução 

percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar 

no curso do procedimento”, assim como, conforme o caso, “o juiz poderá 
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conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento” - NCPC, art. 98, §

§ 5º e 6º -, razões pelas quais, porque presentes elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade, INDEFIRO o pedido e DETERMINO a intimação da parte 

autora/requerente, através do(a) advogado(a) e via DJe, para pagar as 

custas, taxas, despesas processuais, sob pena de extinção/indeferimento 

– NCPC, art. 290. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias in albis, 

volte-me para decidir. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 21 de 

abril de 2020 - 10:51:21. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000043-22.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000043-22.2020.8.11.0038 AUTOR(A): SIDNEY SILVA DE SOUZA REU: 

BANCO BMG S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO, tendo como 

partes as em epígrafe, em que pugna(m) a parte autora, entre pedidos 

outros, pela concessão da assistência judiciária gratuita, contudo os 

rendimentos/situação econômica demonstrados(a) e a existência de 2 

(duas) motocicletas, 1 (um) veículo e 1 (um) reboque – R/DISNAUTICA 

TRAN BARC 1 – registrados em seu nome junto ao DETRAN, 

aparentemente demonstra não ser(em) pessoa(s) desprovida(s) de 

recurso financeiro tal como tenta(m) fazer crer e torna possível o 

adimplemento/recolhimentos das custas e taxas processuais decorrentes 

do processamento, ainda que de forma parcelada. No que se refere ao 

pedido outro, aparentemente caracterizada a advocacia pro bono, que 

consiste na prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos 

em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus 

assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para 

a contratação de profissional, ou exercida em favor de pessoas naturais 

que, igualmente, não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do 

próprio sustento, contratar advogado, razão pela qual INDEFIRO o pedido 

de nomeação do(a) advogado(a)/patrono(a) como dativo e para receber 

honorários pagos/adimplidos pelo Estado, uma vez que diretamente 

constituído(a) pela parte. Não é possível à parte escolher o(a) profissional 

e transferir ao Poder Público o ônus quando há prévia necessidade de 

busca/procura da Defensoria Pública e, onde inexistente, utilizar-se de 

profissional indicado/nomeado em substituição e entre os 

inscritos/cadastrados, respeitado, dentro do possível, um sistema de 

rodízio sequenciado - artigo 22 da Lei n. 8.906/94, bem como em 

atendimento ao disposto na Seção 21 CNGC, art. 298 e ss. – Da 

Nomeação de Defensor Dativo. Ademais, advirto que a advocacia pro 

bono não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem 

beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de 

publicidade para captação de clientela, permitida apenas a divulgação 

institucional e genérica da atividade, assim como que no exercício dessa 

advocacia, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de 

forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu 

patrocínio - Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do 

Brasil –OAB, art. 30, §§. Ao magistrado é dado perquirir sobre as 

condições econômico-financeiras, situação em que aplicável o dispositivo 

constitucional no sentido de que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” – 

CRFB/1988, art. 5º, LXXIV -, mormente porque não se pode pretender que 

o Estado, com limitação orçamentária/financeira, assuma ônus da parte 

quando não evidenciada a necessidade real ou, ainda, quem pugna deixa 

de efetivamente comprovar/justificar a insuficiência necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade. O Estado assumir as custas, taxas 

e despesas processuais de quem tem condições de atendê-las onera a 

sociedade indevidamente e, provavelmente, cria uma impossibilidade de o 

Estado prover as necessidades dos que realmente precisam, porque 

hipossuficientes. Ademais, a “gratuidade poderá ser concedida em 

relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução 

percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar 

no curso do procedimento”, assim como, conforme o caso, “o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento” - NCPC, art. 98, §

§ 5º e 6º -, razões pelas quais, porque presentes elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade, INDEFIRO o pedido e DETERMINO a intimação da parte 

autora/requerente, através do(a) advogado(a) e via DJe, para pagar as 

custas, taxas, despesas processuais, sob pena de extinção/indeferimento 

– NCPC, art. 290. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias in albis, 

volte-me para decidir. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 21 de 

abril de 2020 - 10:58:05. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000207-21.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000207-21.2019.8.11.0038 AUTOR(A): CLEUZA ALVES DE SOUZA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser produzida 

depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja nomeação de 

profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, aos peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita está regulamentada no CPC, art. 

420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 

232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 

305/2014. In limine, esclareço que as partes podem, de comum acordo, 

escolher o perito, indicando-o mediante requerimento nas hipóteses do 

NCPC, art. 471, I e II e §§, contudo nada há nos autos sobre o desejo delas 

se utilizarem da previsão legal de perícia consensual. Consequentemente, 

após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, nomeio Dr. JEFFERSON THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA, médico inscrito no CRM-MT n. 9286, com endereço na Rua das 

Anhumas, n. 218, Vila Mariana, Cáceres-MT, CEP: 78200-000 tel. (65) 

3223-4526, cel. (65) 996841516, quem, para o desempenho de sua 

função, poderá valer de todos os meios necessários, ouvindo 

testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam 

em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como 

instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou 

outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 429/NCPC, art. 473, § 3º. Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 

421, caput/NCPC, art. 465 – o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do 

laudo em cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput –, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 –, assim como, por tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 98 – e âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, § 3º –, 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal e nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 

233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014, 

que preveem a sua efetivação/ocorrência após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação/pedido 

de complementação ou esclarecimento, depois de sua satisfatória 

realização, podendo haver o adiantamento de 30% (trinta por cento) da 

verba honorária arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de 

valores para satisfação antecipada decorrente do encargo assumido, 

Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, caput e § 2º, que dispõe sobre o 
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Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF) e dá outras providências. Diante da necessidade de atender 

aos limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF, 

em conformidade com o disposto nas Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 

232/2016, e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o constante 

na Tabela V daquela – valor máximo R$. 200,00 –, fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$. 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização, com dificuldade de encontrar 

médicos peritos na região para a realização da prova técnica necessária 

ao processo, questão peculiar, devendo ser realizado/providenciado o 

cadastramento/registro no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF). Diante disso, DETERMINO que: a) 

intime o perito, com as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 

146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, para que tenha ciência do encargo 

que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 –, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III –, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) intime as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos – CPC, art. 421, § 1º, I e 

II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial 

nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele ser 

necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, caso 

físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual; d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência – CPC, art. 431-A, incluído pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 474 – e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado; e) havendo assistentes técnicos 

nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, 

intime as partes da ocorrência desta, através dos seus advogados 

constituídos, para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer – CPC, art. 433, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 477 e § 1º; Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, volte-me 

concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 21 de abril de 2020 - 11:28:26. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000497-36.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALDA GONCALVES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000497-36.2019.8.11.0038 AUTOR(A): VALDA GONCALVES SANTANA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014. In limine, esclareço que as partes 

podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante 

requerimento nas hipóteses do NCPC, art. 471, I e II e §§, contudo nada há 

nos autos sobre o desejo delas se utilizarem da previsão legal de perícia 

consensual. Consequentemente, após pesquisar profissional na região do 

Estado para a realização da perícia médica, nomeio Dr. JEFFERSON 

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico inscrito no CRM-MT n. 9286, 

com endereço na Rua das Anhumas, n. 218, Vila Mariana, Cáceres-MT, 

CEP: 78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 996841516, quem, para o 

desempenho de sua função, poderá valer de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 429/NCPC, art. 473, § 3º. Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 

421, caput/NCPC, art. 465 – o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do 

laudo em cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput –, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 –, assim como, por tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 98 – e âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, § 3º –, 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal e nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 

233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014, 

que preveem a sua efetivação/ocorrência após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação/pedido 

de complementação ou esclarecimento, depois de sua satisfatória 

realização, podendo haver o adiantamento de 30% (trinta por cento) da 

verba honorária arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de 

valores para satisfação antecipada decorrente do encargo assumido, 

Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, caput e § 2º, que dispõe sobre o 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF) e dá outras providências. Diante da necessidade de atender 

aos limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF, 

em conformidade com o disposto nas Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 

232/2016, e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o constante 

na Tabela V daquela – valor máximo R$. 200,00 –, fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$. 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização, com dificuldade de encontrar 

médicos peritos na região para a realização da prova técnica necessária 

ao processo, questão peculiar, devendo ser realizado/providenciado o 

cadastramento/registro no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF). Diante disso, DETERMINO que: a) 

intime o perito, com as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 

146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, para que tenha ciência do encargo 

que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 –, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III –, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) intime as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos – CPC, art. 421, § 1º, I e 

II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 
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poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial 

nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele ser 

necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, caso 

físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual; d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência – CPC, art. 431-A, incluído pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 474 – e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado; e) havendo assistentes técnicos 

nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, 

intime as partes da ocorrência desta, através dos seus advogados 

constituídos, para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer – CPC, art. 433, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 477 e § 1º; Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, volte-me 

concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 21 de abril de 2020 - 11:30:03. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000308-58.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000308-58.2019.8.11.0038 AUTOR(A): GILBERTO FRANCISCO DE 

SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014. In limine, esclareço que as partes 

podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante 

requerimento nas hipóteses do NCPC, art. 471, I e II e §§, contudo nada há 

nos autos sobre o desejo delas se utilizarem da previsão legal de perícia 

consensual. Consequentemente, após pesquisar profissional na região do 

Estado para a realização da perícia médica, nomeio Dr. JEFFERSON 

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico inscrito no CRM-MT n. 9286, 

com endereço na Rua das Anhumas, n. 218, Vila Mariana, Cáceres-MT, 

CEP: 78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 996841516, quem, para o 

desempenho de sua função, poderá valer de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 429/NCPC, art. 473, § 3º. Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 

421, caput/NCPC, art. 465 – o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do 

laudo em cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput –, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 –, assim como, por tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 98 – e âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, § 3º –, 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal e nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 

233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014, 

que preveem a sua efetivação/ocorrência após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação/pedido 

de complementação ou esclarecimento, depois de sua satisfatória 

realização, podendo haver o adiantamento de 30% (trinta por cento) da 

verba honorária arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de 

valores para satisfação antecipada decorrente do encargo assumido, 

Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, caput e § 2º, que dispõe sobre o 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF) e dá outras providências. Diante da necessidade de atender 

aos limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF, 

em conformidade com o disposto nas Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 

232/2016, e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o constante 

na Tabela V daquela – valor máximo R$. 200,00 –, fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$. 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização, com dificuldade de encontrar 

médicos peritos na região para a realização da prova técnica necessária 

ao processo, questão peculiar, devendo ser realizado/providenciado o 

cadastramento/registro no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF). Diante disso, DETERMINO que: a) 

intime o perito, com as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 

146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, para que tenha ciência do encargo 

que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 –, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III –, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) intime as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos – CPC, art. 421, § 1º, I e 

II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial 

nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele ser 

necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, caso 

físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual; d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência – CPC, art. 431-A, incluído pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 474 – e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado; e) havendo assistentes técnicos 

nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, 

intime as partes da ocorrência desta, através dos seus advogados 

constituídos, para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer – CPC, art. 433, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 477 e § 1º; Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, volte-me 

concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 21 de abril de 2020 - 11:32:46. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000417-72.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS (REQUERIDO)

 

Intimação do exequente para que efetue o recolhimento da diligência do 

oficial de justiça para citação do executado.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000122-35.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY JULIANO FREITAS LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000122-35.2019.8.11.0038 AUTOR(A): WESLLEY JULIANO FREITAS 

LEMES REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT 

SA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, tendo como partes as 

em epígrafe, em que a prova a ser produzida depende de conhecimento 

especial técnico/científico. Portanto, pendente a nomeação de experto e 

diante do fato de serem as partes plenamente capazes e da causa poder 

ser resolvida por autocomposição, nos termos do disposto no NCPC, art. 

471, I e II, e §§, poderão, de comum acordo, escolherem o perito que 

realizará a prova nesses autos do processo, indicando-o entre os 

cadastrados no Banco de Peritos do TJMT e com atuação na Comarca., 

razão pela qual e diante da dificuldade na nomeação de profissionais na 

região que aceitem receber nos termos do NCPC, art. 95 e §§; Resoluções 

do CNJ n. 127/2011, n. 232/2016 e 233/2016; CNGC-CGJTJMT, art. 504, § 

5º, e art. 507 e ss., ou seja, final do processo/trânsito em julgado, se 

vencida a parte beneficiária da Justiça gratuita, DETERMINO a intimação 

das partes, através do(a) advogado(a) e via DJe, para que manifestem 

nos autos sobre o desejo delas se utilizarem da previsão legal de perícia 

consensual, fazendo-o no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrente in albis, 

nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e 

CNGC-CGJTJMT, art. 504, § 5º, e art. 507 e ss., uma vez que trato de 

autor/requerente beneficiado pela assistência judiciária gratuita e ausente 

convênio de cooperação técnica para tal finalidade na região, DETERMINO 

que requisite ao órgão da rede pública oficial local a indicação no prazo de 

30 (trinta) dias. Por fim, constatada a impossibilidade, volte-me para 

realizar a escolha de profissional particular, esclarecendo o fato de que o 

condenado ao pagamento das despesas processuais, será executado 

dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor 

público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o 

responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de 

gratuidade da justiça, o disposto no NCPC, art. 98, § 2º. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 24 de abril de 2020 - 10:20:47. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000312-95.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PALERMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000312-95.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PALERMO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, 

art. 318 e ss. - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. -, em que foi REQUERIDO 

pela parte autora/requerente ALEXANDRE DOS SANTOS PALERMO a 

DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO, tendo em vista que distribuiu 

equivocadamente. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. In limine, demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, 

afirmado pela parte não estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 

99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa para 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

no caso concreto, que consiste no sacrifício para manutenção da própria 

parte ou de sua família, ausente nos autos elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de 

veracidade da alegação da pessoa natural, bem como não verificar 

indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação em caso de prova 

contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o décuplo do valor 

de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, 

caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. A desistência do prosseguimento do processo, 

corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status 

alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/1988, art. 5º, XXXV -, observados os 

requisitos da legislação e, na hipótese em que sequer citada a parte 

adversa ou apresentada defesa/contestação, prescindível a 

anuência/consentimento desta para o reconhecimento/homologação da 

desistência – NCPC, art. 485, VIII, § 4º. Isso posto e tendo em vista a 

manifestação expressa da parte autora/requerente ALEXANDRE DOS 

SANTOS PALERMO, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – NCPC, arts. 200, parágrafo único, 

e 485, VIII e § 5º. Condeno a parte autora/requerente no pagamento das 

taxas, despesas e custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência, uma vez que não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou a citação da parte adversa. 

Após o trânsito em julgado – NCPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, 

DETERMINO que, atendido o necessário e observado se inexiste 

pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. 

Araputanga-MT, 24 de abril de 2020 - 22:34:46. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000301-66.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO DOS SANTOS PALERMO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000301-66.2019.8.11.0038 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ALEX SANDRO DOS SANTOS 

PALERMO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO com pedido LIMINAR – rito especial do Decreto-Lei n. 
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911/1969 c/c NCPC -, em que foi REQUERIDO pela parte autora/requerente 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. a DESISTÊNCIA DOS 

PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/1988, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade 

de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A desistência do prosseguimento do processo, 

corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status 

alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/1988, art. 5º, XXXV -, observados os 

requisitos da legislação e, na hipótese em que sequer citada a parte 

adversa ou apresentada defesa/contestação, prescindível a 

anuência/consentimento desta para o reconhecimento/homologação da 

desistência – NCPC, art. 485, VIII, § 4º. Isso posto e tendo em vista a 

manifestação expressa da parte autora/requerente BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A., ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – NCPC, arts. 200, parágrafo único, 

e 485, VIII e § 5º. Consequentemente, DETERMINO o 

recolhimento/restituição do mandado ou a solicitação devolução de 

eventual deprecata expedida para essa finalidade, ambos 

independentemente de cumprimento pelo(a) OJA, fazendo-o com 

URGÊNCIA. Diversamente, INDEFIRO eventual pedido de expedição de 

ofícios aos bancos de dados/cadastros restritivos de crédito, pois é de 

responsabilidade, entre outros, do credor essa providência, mormente 

porque não localizei nos autos essa determinação pretérita originada de 

decisão judicial, assim como a baixa do gravame/restrição, uma vez que 

sequer inserida pelo magistrado através do sistema RENAJUD. Condeno a 

parte autora/requerente no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais, eventualmente ainda em aberto/pendente de adimplemento, 

contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de 

sucumbência, uma vez que não ocorreu a atuação desse profissional de 

forma resistida no caso ou a citação da parte adversa. Após o trânsito em 

julgado – NCPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO que, 

atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser 

cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e 

anotações devidas. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º 

- “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas 

em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo 

ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da 

parte adversa. P. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de abril de 2020 - 22:28:48. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000371-49.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE PEREIRA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000371-49.2020.8.11.0038 AUTOR(A): MARINEIDE PEREIRA VIEIRA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 

e ss. - , ajuizada por MARINEIDE PEREIRA VIEIRA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), em que requer, a concessão da 

assistência judiciária gratuita e, entre outros, seja determinado ao Instituto 

que pague/implante benefício previdenciário de prestação continuada 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, sob o fundamento de que preenche 

os requisitos legais necessários ao reconhecimento do seu direito. Juntou 

documentos. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. In limine, demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, 

afirmado pela parte não estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 

99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa para 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

no caso concreto, que consiste no sacrifício para manutenção da própria 

parte ou de sua família, ausente nos autos elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de 

veracidade da alegação da pessoa natural, bem como não verificar 

indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação em caso de prova 

contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o décuplo do valor 

de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, 

caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. Ausente a COMPETÊNCIA para a apreciação da 

matéria posta em juízo – CRFB/1988, art. 109, § 3º –, uma vez que a ação 

NÃO foi ajuizada no domicílio da parte autora/requerente, que tem 

endereço/residência/domicílio abrangido pela Comarca de Rio Branco, 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. A regra Constitucional – art. 

109, § 3º - EC n. 103/2019 - visa beneficiar o segurado ou beneficiário da 

previdência social, contudo há limitação na delegação da competência, in 

verbis: “§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da 

Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e 

segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando 

a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)”. Essa é 

regulamentada pela Lei n. 5.010/1966, art. 15: "Art. 15. Quando a Comarca 

não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na 

Justiça Estadual: (Redação dada pela Lei nº 13.876, de 2019) II - as 

vistorias e justificações destinadas a fazer prova perante a administração 

federal, centralizada ou autárquica, quando o requerente fôr domiciliado 

na Comarca; (Vide Decreto-Lei nº 488, de 1969) III - as causas em que 

forem parte instituição de previdência social e segurado e que se 

referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) de Município sede de Vara Federal; (Redação dada pela Lei 

nº 13.876, de 2019) IV - as ações de qualquer natureza, inclusive os 

processos acessórios e incidentes a elas relativos, propostas por 

sociedades de economia mista com participação majoritária federal contra 

pessoas domiciliadas na Comarca, ou que versem sôbre bens nela 

situados. (Incluído pelo Decreto-Lei nº 30, de 1966)" A Seção do Juízo 

Federal ou Comarca da Justiça Estadual do foro do domicílio do(s) 

segurado(s) ou beneficiário(s), onde não seja sede daquela justiça, são 

igualmente competentes para processar e julgar causas relativas a 

benefício previdenciário e, portanto, o Poder Judiciário da Comarca de 

Araputanga, que não se enquadra em quaisquer das hipóteses 

autorizadas – CRFB/1988, art. 109, § 3º -, NÃO é competente para o 

processamento e julgamento da ação. A competência no caso é questão 

de ordem pública e não está sujeita aos efeitos da preclusão. Portanto, se 

o juízo for absolutamente incompetente, a nulidade é absoluta ante a falta 

de pressuposto processual de validade e pode ser arguida a qualquer 

tempo e grau de jurisdição pelas partes. A solução que melhor se 

apresenta, tanto do ponto de vista da adequada técnica processual 

quanto do ponto de vista pragmático, é a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo – NCPC, art. 485, IV -, pois 

ausente um pressuposto processual insanável, o processo deve ser 

sentenciado sem resolver o pedido/mérito, possibilitando nova análise da 

lide material pelo juízo competente. Não bastasse os argumentos acima, 

deixo de optar por declinar da competência e determinar o envio dos autos 

para juízo outro em razão da opção pela escolha entre o Juízo Federal e a 

Comarca da Justiça Estadual do domicílio do segurado ou beneficiário ser 

da parte, não do magistrado subscrevente. Isso posto, EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO – NCPC, art. 485, IV. Condeno a parte autora/requerente no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não ocorreu a 

atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a citação da 

parte adversa. Após o trânsito em julgado – NCPC, arts. 1.023, caput e 
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1.003, § 5º -, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 24 de abril de 2020 - 22:52:20. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000370-64.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000370-64.2020.8.11.0038 AUTOR: ANTONIO ALVES VIEIRA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 

e ss. - , ajuizada por ANTONIO ALVES VIEIRA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), em que requer, a concessão da assistência judiciária 

gratuita e, entre outros, seja determinado ao Instituto que pague/implante 

benefício previdenciário de prestação continuada APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL, sob o fundamento de que preenche os requisitos legais 

necessários ao reconhecimento do seu direito. Juntou documentos. É o 

relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. In limine, demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, afirmado 

pela parte não estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e 

§ 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa para pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso 

concreto, que consiste no sacrifício para manutenção da própria parte ou 

de sua família, ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos – NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade 

da alegação da pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso 

no pedido, sob pena de revogação em caso de prova contrária e 

aplicação da penalidade de pagamento até o décuplo do valor de tais 

despesas na hipótese de comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e 

parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. Ausente a COMPETÊNCIA para a apreciação da matéria posta 

em juízo – CRFB/1988, art. 109, § 3º –, uma vez que a ação NÃO foi 

ajuizada no domicílio da parte autora/requerente, que tem 

endereço/residência/domicílio abrangido pela Comarca de Rio Branco, 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. A regra Constitucional – art. 

109, § 3º - EC n. 103/2019 - visa beneficiar o segurado ou beneficiário da 

previdência social, contudo há limitação na delegação da competência, in 

verbis: “§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da 

Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e 

segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando 

a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)”. Essa é 

regulamentada pela Lei n. 5.010/1966, art. 15: "Art. 15. Quando a Comarca 

não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na 

Justiça Estadual: (Redação dada pela Lei nº 13.876, de 2019) II - as 

vistorias e justificações destinadas a fazer prova perante a administração 

federal, centralizada ou autárquica, quando o requerente fôr domiciliado 

na Comarca; (Vide Decreto-Lei nº 488, de 1969) III - as causas em que 

forem parte instituição de previdência social e segurado e que se 

referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) de Município sede de Vara Federal; (Redação dada pela Lei 

nº 13.876, de 2019) IV - as ações de qualquer natureza, inclusive os 

processos acessórios e incidentes a elas relativos, propostas por 

sociedades de economia mista com participação majoritária federal contra 

pessoas domiciliadas na Comarca, ou que versem sôbre bens nela 

situados. (Incluído pelo Decreto-Lei nº 30, de 1966)" A Seção do Juízo 

Federal ou Comarca da Justiça Estadual do foro do domicílio do(s) 

segurado(s) ou beneficiário(s), onde não seja sede daquela justiça, são 

igualmente competentes para processar e julgar causas relativas a 

benefício previdenciário e, portanto, o Poder Judiciário da Comarca de 

Araputanga, que não se enquadra em quaisquer das hipóteses 

autorizadas – CRFB/1988, art. 109, § 3º -, NÃO é competente para o 

processamento e julgamento da ação. A competência no caso é questão 

de ordem pública e não está sujeita aos efeitos da preclusão. Portanto, se 

o juízo for absolutamente incompetente, a nulidade é absoluta ante a falta 

de pressuposto processual de validade e pode ser arguida a qualquer 

tempo e grau de jurisdição pelas partes. A solução que melhor se 

apresenta, tanto do ponto de vista da adequada técnica processual 

quanto do ponto de vista pragmático, é a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo – NCPC, art. 485, IV -, pois 

ausente um pressuposto processual insanável, o processo deve ser 

sentenciado sem resolver o pedido/mérito, possibilitando nova análise da 

lide material pelo juízo competente. Não bastasse os argumentos acima, 

deixo de optar por declinar da competência e determinar o envio dos autos 

para juízo outro em razão da opção pela escolha entre o Juízo Federal e a 

Comarca da Justiça Estadual do domicílio do segurado ou beneficiário ser 

da parte, não do magistrado subscrevente. Isso posto, EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO – NCPC, art. 485, IV. Condeno a parte autora/requerente no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não ocorreu a 

atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a citação da 

parte adversa. Após o trânsito em julgado – NCPC, arts. 1.023, caput e 

1.003, § 5º -, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 24 de abril de 2020 - 22:58:50. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000142-26.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

M CILENE DE SOUZA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000142-26.2019.8.11.0038 REQUERENTE: M CILENE DE SOUZA 

COMERCIO - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. - 

com pedido de TUTELA PROVISÓRIA LIMINAR DE EVIDÊNCIA - NCPC, arts. 

311 e ss. -, ajuizada por M CILENE DE SOUZA COMÉRCIO – ME – 

Supermercado Crystal em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que foi REQUERIDO pela parte 

autora a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/1988, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A desistência do 

prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 
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consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/1988, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, na hipótese em que sequer 

citada a parte adversa ou apresentada defesa/contestação, prescindível a 

anuência/consentimento desta para o reconhecimento/homologação da 

desistência – NCPC, art. 485, VIII, § 4º. Isso posto e tendo em vista a 

manifestação expressa da parte autora/requerente M CILENE DE SOUZA 

COMÉRCIO – ME – Supermercado Crystal, ACOLHO/HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – NCPC, arts. 

200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. Condeno a parte 

autora/requerente no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais, eventualmente ainda em aberto/pendente de adimplemento, 

contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de 

sucumbência, uma vez que não ocorreu a atuação desse profissional de 

forma resistida no caso ou a citação da parte adversa. Após o trânsito em 

julgado – NCPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO que, 

atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser 

cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e 

anotações devidas. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º 

- “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas 

em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo 

ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da 

parte adversa. P. Cumpra. Araputanga-MT, 25 de abril de 2020 - 00:38:38. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26127 Nr: 2170-96.2010.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SNdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Ademais, dou-me por 

ciente do(s) Ofício(s) COREJ/IT, enviado(s) pela Coordenadoria de 

Execução Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e 

juntado(s) nos autos do processo, assim como, diante do pedido 

expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do advogado 

do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994, art. 5º, § 2º; 

CNGC, art. 450 e ss.Os honorários de sucumbência pertencem ao(à) 

advogado(a), motivo pelo qual também expedi o alvará judicial de 

levantamento desse valor/crédito, fazendo-o da forma pleiteada e em 

nome do(a) advogado(a) indicado - Lei n. 8.906/1994, arts. 22 e 23.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27132 Nr: 583-05.2011.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeder Bento Coutinho Esteves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – NCPC, 

art. 924, II, c/c art. 925.Com relação aos emolumentos e custas judiciais, 

salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda 

e as despesas com diligências/transporte dos OJAs, a não ser na 

hipótese de que proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, 

art. 460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de 

Segurança n. 1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e 

Expediente CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de 

Providências n. 0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 

3694; STJ, Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e 

Enunciado n. 190 da Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso - Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, 

inexistindo no caso a necessidade de ressarcimento de valores 

despendidos pela parte vencedora, uma vez que a parte adversa é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o 

pagamento/adimplemento das despesas com diligências de OJA, correios 

e fotocópias, eventualmente existentes, o que deveria ser certificado e 

exigido quando do trânsito em julgado.Ocorre que a questão relativa ao 

recolhimento das despesas com diligências/transporte dos OJAs pela 

Fazenda Pública Estadual ainda se encontra sub judice e a 

exigência/cobrança está suspensa por decisão liminar proferida, em 

25/7/2017, no pedido de Suspensão de Segurança (SS) n. 

2017/0159664-5 (2899/MT(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21823 Nr: 602-79.2009.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Martins Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – NCPC, 

art. 924, II, c/c art. 925.Com relação aos emolumentos e custas judiciais, 

salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda 

e as despesas com diligências/transporte dos OJAs, a não ser na 

hipótese de que proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, 

art. 460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de 

Segurança n. 1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e 

Expediente CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de 

Providências n. 0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 

3694; STJ, Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e 

Enunciado n. 190 da Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso - Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, 

inexistindo no caso a necessidade de ressarcimento de valores 

despendidos pela parte vencedora, uma vez que a parte adversa é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o 

pagamento/adimplemento das despesas com diligências de OJA, correios 

e fotocópias, eventualmente existentes, o que deveria ser certificado e 

exigido quando do trânsito em julgado.Ocorre que a questão relativa ao 

recolhimento das despesas com diligências/transporte dos OJAs pela 

Fazenda Pública Estadual ainda se encontra sub judice e a 

exigência/cobrança está suspensa por decisão liminar proferida, em 

25/7/2017, no pedido de Suspensão de Segurança (SS) n. 

2017/0159664-5 (2899/MT) (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24283 Nr: 319-22.2010.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Machado Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para o fim 

de decotar/excluir o excesso apontado de R$. R$. 84.063,13 (oitenta e 

quatro mil, sessenta e três reais e treze centavos) e homologar o débito 

total de R$. 15.018,36 (quinze mil, dezoito reais e trinta e seis 

centavos),sendo R$ 13.796,01 (treze mil, setecentos e noventa e seis 
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reais e um centavo) da parte autora e R$ 1.222,35 (um mil, duzentos e 

vinte e dois reais e trinta e cinco centavos) de honorários advocatícios, 

com data base de 6/2019.Condeno a parte impugnada – NCPC, art. 90, 

caput e art. 91, caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do 

processo existentes, bem como honorários advocatícios de sucumbência 

fixados no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença 

cobrada em excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de 

zelo do profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

– NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24876 Nr: 918-58.2010.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, a não ser na hipótese de que 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 460, caput e § 

2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no 

caso a necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deveria ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.Ocorre que a questão relativa ao recolhimento das despesas com 

diligências/transporte dos OJAs pela Fazenda Pública Estadual ainda se 

encontra sub judice e a exigência/cobrança está suspensa por decisão 

liminar proferida, em 25/7/2017, no pedido de Suspensão de Segurança 

(SS) n. 2017/0159664-5 (2899/MT) (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28600 Nr: 2025-06.2011.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Gonçalves Saudações

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, a não ser na hipótese de que 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 460, caput e § 

2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no 

caso a necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deveria ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.Ocorre que a questão relativa ao recolhimento das despesas com 

diligências/transporte dos OJAs pela Fazenda Pública Estadual ainda se 

encontra sub judice e a exigência/cobrança está suspensa por decisão 

liminar proferida, em 25/7/2017, no pedido de Suspensão de Segurança 

(SS) n. 2017/0159664-5 (2899/MT)(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52054 Nr: 1960-74.2012.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esmar Antônio Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Junior - 

OAB:MT - 7.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, a não ser na hipótese de que 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 460, caput e § 

2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no 

caso a necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deveria ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53223 Nr: 560-88.2013.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Luana Silva Lima - OAB:MT/ 16.050, Regina Célia 

Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, a não ser na hipótese de que 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 460, caput e § 

2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 
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Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no 

caso a necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54494 Nr: 1879-91.2013.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa da Silva, ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, a não ser na hipótese de que 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 460, caput e § 

2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no 

caso a necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deveria ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14533 Nr: 594-10.2006.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hamilton Rufo Junior - OAB:MT 

- 8251-B, José Anselmo da Costa Prado - OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, a não ser na hipótese de que 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 460, caput e § 

2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no 

caso a necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deveria ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.Ocorre que a questão relativa ao recolhimento das despesas com 

diligências/transporte dos OJAs pela Fazenda Pública Estadual ainda se 

encontra sub judice e a exigência/cobrança está suspensa por decisão 

liminar proferida, em 25/7/2017, no pedido de Suspensão de Segurança 

(SS) n. 2017/0159664-5 (2899/MT) (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50074 Nr: 2188-83.2011.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orestes Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, a não ser na hipótese de que 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 460, caput e § 

2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no 

caso a necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deveria ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.Ocorre que a questão relativa ao recolhimento das despesas com 

diligências/transporte dos OJAs pela Fazenda Pública Estadual ainda se 

encontra sub judice e a exigência/cobrança está suspensa por decisão 

liminar proferida, em 25/7/2017, no pedido de Suspensão de Segurança 

(SS) n. 2017/0159664-5 (2899/MT) (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51443 Nr: 1306-87.2012.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Manoel de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, a não ser na hipótese de que 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 460, caput e § 

2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no 

caso a necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deveria ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.Ocorre que a questão relativa ao recolhimento das despesas com 
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diligências/transporte dos OJAs pela Fazenda Pública Estadual ainda se 

encontra sub judice e a exigência/cobrança está suspensa por decisão 

liminar proferida, em 25/7/2017, no pedido de Suspensão de Segurança 

(SS) n. 2017/0159664-5 (2899/MT) (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54182 Nr: 1551-64.2013.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Rosalves de Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, a não ser na hipótese de que 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 460, caput e § 

2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no 

caso a necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deveria ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.Ocorre que a questão relativa ao recolhimento das despesas com 

diligências/transporte dos OJAs pela Fazenda Pública Estadual ainda se 

encontra sub judice e a exigência/cobrança está suspensa por decisão 

liminar proferida, em 25/7/2017, no pedido de Suspensão de Segurança 

(SS) n. 2017/0159664-5 (2899/MT) (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54422 Nr: 1797-60.2013.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubiana Vieira da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, a não ser na hipótese de que 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 460, caput e § 

2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no 

caso a necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deveria ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.Ocorre que a questão relativa ao recolhimento das despesas com 

diligências/transporte dos OJAs pela Fazenda Pública Estadual ainda se 

encontra sub judice e a exigência/cobrança está suspensa por decisão 

liminar proferida, em 25/7/2017, no pedido de Suspensão de Segurança 

(SS) n. 2017/0159664-5 (2899/MT) (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55407 Nr: 259-10.2014.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ros Mansano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, a não ser na hipótese de que 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 460, caput e § 

2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no 

caso a necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deveria ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.Ocorre que a questão relativa ao recolhimento das despesas com 

diligências/transporte dos OJAs pela Fazenda Pública Estadual ainda se 

encontra sub judice e a exigência/cobrança está suspensa por decisão 

liminar proferida, em 25/7/2017, no pedido de Suspensão de Segurança 

(SS) n. 2017/0159664-5 (2899/MT) (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60720 Nr: 664-12.2015.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Moreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL com sentença extintiva da punibilidade proferida, a 

qual transitou em julgado, apresentando o acusado pedido de expedição 

de alvará judicial em favor de seu advogado, para a devolução/restituição 

da fiança recolhido no passado.

Isso posto e considerado que a procuração/instrumento de mandato dá 

poderes ao advogado/patrono para receber, assim como a sentença 

extintiva resulta na devolução/restituição da fiança criminal, defiro os 

pedido e DETERMINO/REALIZO a expedição desse da forma pleiteada e 

para devolver a quantia ao acusado ALEXANDRE MOREIRA DE SOUZA.

Após isso, nada mais havendo a ser cumprido ou decidido, com as 

cautelas e baixas, ARQUIVE.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61951 Nr: 1170-85.2015.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelina Brasoroto dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, a não ser na hipótese de que 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 460, caput e § 

2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no 

caso a necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deveria ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.Ocorre que a questão relativa ao recolhimento das despesas com 

diligências/transporte dos OJAs pela Fazenda Pública Estadual ainda se 

encontra sub judice e a exigência/cobrança está suspensa por decisão 

liminar proferida, em 25/7/2017, no pedido de Suspensão de Segurança 

(SS) n. 2017/0159664-5 (2899/MT) (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71106 Nr: 2684-39.2016.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nutripura - Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:GO - 6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Isso posto e considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores/partes são titulares 

do direito que dispõem, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, 

III, “b”.Ademais, diante do pedido expresso, expeça o alvará judicial de 

levantamento em nome do beneficiário, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994, art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss..Como a transação 

não ocorreu antes da sentença, mas quando da fase de cumprimento, as 

partes não ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver – NCPC, art. 90, § 3º – e, portanto, condeno a 

parte devedora/executada no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais – NCPC, art. 90, § 2º -, contudo deixo de fazê-lo em relação 

aos honorários advocatícios de sucumbência, devendo ocorrer da forma 

pactuada.Sem prejuízo disso e porque aparentemente há valor 

remanescente de R$. 5.765,90 (cinco mil setecentos e sessenta e cinco 

reais e noventa centavos), DETERMINO que intime as partes para que 

informem sobre o efetivo adimplemento/cumprimento, no prazo de 5 

(cinco) dias, ADVERTINDO a parte credora/exequente que a decurso 

desse in albis resultará na conclusão de satisfação integral e o processo 

será extinto – NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Transitada em julgado a 

sentença e cumprido integralmente o acordo ou decorrido esse prazo de 

intimação, volte-me para extinção pelo pagamento/adimplemento – NCPC, 

art. 924, II, c/c art. 925. Diversamente, o processo retomará seu curso – 

NCPC, art. 922, parágrafo único -, devendo a parte devedora/executada 

ser intimada para realizar o adimplemento/pagamento, sob pena de 

constrição/penhora de bens.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 6387 Nr: 2404-93.2001.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Damazio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josemary Cançado - 

Procuradora Federal do INSS/MT - OAB:4127-4/MT

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, a não ser na hipótese de que 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 460, caput e § 

2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no 

caso a necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deveria ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.Ocorre que a questão relativa ao recolhimento das despesas com 

diligências/transporte dos OJAs pela Fazenda Pública Estadual ainda se 

encontra sub judice e a exigência/cobrança está suspensa por decisão 

liminar proferida, em 25/7/2017, no pedido de Suspensão de Segurança 

(SS) n. 2017/0159664-5 (2899/MT)(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18558 Nr: 1878-19.2007.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, a não ser na hipótese de que 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 460, caput e § 

2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no 

caso a necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deveria ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.Ocorre que a questão relativa ao recolhimento das despesas com 

diligências/transporte dos OJAs pela Fazenda Pública Estadual ainda se 

encontra sub judice e a exigência/cobrança está suspensa por decisão 
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liminar proferida, em 25/7/2017, no pedido de Suspensão de Segurança 

(SS) n. 2017/0159664-5 (2899/MT) (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23373 Nr: 2174-70.2009.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mendes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para o fim 

de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 103.688,57 (cento e três 

mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e 

homologar o débito total de R$. 47.524,28 (quarenta e sete mil, quinhentos 

e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), sendo R$. 43.513,66 

(quarenta e três mil, quinhentos e treze reais e sessenta e seis centavos), 

da parte autora/requerente e R$. 4.010,62 (quatro mil, dez reais e 

sessenta e dois centavos) de honorários advocatícios, com data base de 

6/2019.Condeno a parte impugnada – NCPC, art. 90, caput e art. 91, caput 

- no pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, 

bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 

10% (dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em 

excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de zelo do 

profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

– NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23972 Nr: 5-76.2010.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Costa de Souza Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, a não ser na hipótese de que 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 460, caput e § 

2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no 

caso a necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deveria ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.Ocorre que a questão relativa ao recolhimento das despesas com 

diligências/transporte dos OJAs pela Fazenda Pública Estadual ainda se 

encontra sub judice e a exigência/cobrança está suspensa por decisão 

liminar proferida, em 25/7/2017, no pedido de Suspensão de Segurança 

(SS) n. 2017/0159664-5 (2899/MT(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24284 Nr: 320-07.2010.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Tomé da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, a não ser na hipótese de que 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 460, caput e § 

2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no 

caso a necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deveria ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.Ocorre que a questão relativa ao recolhimento das despesas com 

diligências/transporte dos OJAs pela Fazenda Pública Estadual ainda se 

encontra sub judice e a exigência/cobrança está suspensa por decisão 

liminar proferida, em 25/7/2017, no pedido de Suspensão de Segurança 

(SS) n. 2017/0159664-5 (2899/MT) (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24323 Nr: 358-19.2010.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Candida da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, a não ser na hipótese de que 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 460, caput e § 

2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no 

caso a necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deveria ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.Ocorre que a questão relativa ao recolhimento das despesas com 

diligências/transporte dos OJAs pela Fazenda Pública Estadual ainda se 

encontra sub judice e a exigência/cobrança está suspensa por decisão 
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liminar proferida, em 25/7/2017, no pedido de Suspensão de Segurança 

(SS) n. 2017/0159664-5 (2899/MT) (...)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000789-21.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CLEMENTINO MAMEDES (AUTOR(A))

LEONDINA MAMEDES RIBEIRO DA CUNHA (AUTOR(A))

JOAO CLEMENTINO MAMEDES (AUTOR(A))

ELZA MAMEDES RIBEIRO (AUTOR(A))

DALGIZA MAMEDES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENIL CLEMENTINO RIBEIRO "JOVA" (REU)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000789-21.2019.8.11.0038 AUTOR(A): DALGIZA MAMEDES RIBEIRO, 

LEONDINA MAMEDES RIBEIRO DA CUNHA, ELZA MAMEDES RIBEIRO, 

JOAO CLEMENTINO MAMEDES, WILSON CLEMENTINO MAMEDES REU: 

JUVENIL CLEMENTINO RIBEIRO "JOVA" Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO ajuizada em que a parte autora - formada por 5 (cinco) requerentes 

- postula pela benesse da assistência judiciária gratuita, contudo a 

afirmação de que não dispõe de condições para arcar com as custas do 

processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, não impede/obsta a 

análise da real situação. Não obstante afirmem serem hipossuficientes, 

ausente nos autos elementos aptos a demonstrar a necessidade, pois, 

além de figurarem diversos autores/requerentes, com a possibilidade de 

rateio do valor das custas, taxas e despesas processuais, o objeto da lide 

é reintegração de imóvel urbano entre herdeiros, os quais não 

demonstraram efetivamente ou especificaram sobre seus rendimentos e 

que resultaria o pagamento no sacrifício para manutenção da própria parte 

ou de sua família.. Ao magistrado é dado perquirir sobre as condições 

econômico-financeiras se a parte sequer encontra representada pela 

Defensoria Pública ou por Defensor Dativo/Nomeado, situação em que 

aplicável o dispositivo constitucional no sentido de que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos” – CRFB/88, art. 5º, LXXIV. Não pode pretender que o Estado 

assuma ônus da parte quando não evidenciada a necessidade real ou 

essa comprova/justifica a insuficiência necessária para a concessão do 

benefício da gratuidade, que não é amplo e absoluto. Portanto, possível 

condicionar a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade 

jurídica afirmada, mormente se o conjunto dos autos faz, em princípio, 

presumir não se tratar de pessoa pobre e não caber ao Estado assumir 

despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de 

impossibilidade de prover aquelas dos que realmente necessitam. O 

magistrado deve examinar a razoabilidade da concessão e, quando tiver 

fundadas razões para crer que a parte que pugna não se encontra no 

estado de miserabilidade declarado, indeferir, uma vez que a declaração 

de pobreza prevista no art. 98 do NCPC implica presunção relativa e o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. Destarte, por ora, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita e DETERMINO que a parte promova o 

recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) ou demonstre a 

efetiva necessidade de todos os autores/requerentes através de 

comprovantes de renda ou documentos outros que sirvam ao mesmo fim, 

sob pena de extinção, uma vez que direito à gratuidade da justiça é 

pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário. 

Transcorrido o prazo in albis ou atendida a determinação, volte-me para 

análise de eventual cancelamento, deferimento ou análise dos pedidos da 

exordial. Cumpra, expedindo o que for necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 29 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010204-45.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - MT9869/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO ALVES DA SILVA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010204-45.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: JOAO BATISTA REZENDE 

EXECUTADO: ITAMAR FERNANDES DA SILVA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa, tendo como partes JOAO BATISTA REZENDE 

e ITAMAR FERNANDES DA SILVA, em que, no decorrer do procedimento, 

diante do pagamento forçado do débito à credora, o objeto da execução 

se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado 

sua dívida, ainda que através da constrição de seu patrimônio, faz com 

que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará 

judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 8 de abril de 2020 - 16:15:13. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010204-45.2015.8.11.0038
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ITAMAR FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010204-45.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: JOAO BATISTA REZENDE 

EXECUTADO: ITAMAR FERNANDES DA SILVA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa, tendo como partes JOAO BATISTA REZENDE 

e ITAMAR FERNANDES DA SILVA, em que, no decorrer do procedimento, 

diante do pagamento forçado do débito à credora, o objeto da execução 

se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado 

sua dívida, ainda que através da constrição de seu patrimônio, faz com 

que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará 

judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000567-53.2019.8.11.0038 REQUERENTE: LAZARA CAROLINA 

CARVALHO ARANTES REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC - interposto por BOA VISTA SERVIÇOS S.A., no 

prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação de omissão e 

pedido de modificação do decisum, sob a alegação de que apresentou 

notificação prévia à embargada e fora argumentado na contestação a 

regularidade de seu ato, mas não fora reconhecido. A parte adversa 

apresentou manifestação/contrarrazões e pugnou pela não acolhimento 

dos embargos – Id. Num. 26493787. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de 

declaração com indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado 

por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da 

decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, 

fatos quem permitem o seu conhecimento e, consequentemente, 

interrompe o prazo para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 

50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da 

lide, passo a analisar o mérito. O recurso de embargos de declaração tem 

fundamentação vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, 

art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 

1.022 e ss., destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em 

regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo 

perante os Juizados Especiais Cíveis, com regra especial expressa, 

contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com 

redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível a correção dos 

erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de embargos de 

declaração sob a alegação de que apresentou notificação prévia à 

embargada e fora argumentado na contestação a regularidade de seu ato, 

mas não fora reconhecido, ou seja, objetiva rediscutir matéria já apreciada 

e posta de maneira adequada nesses termos: “(…) Os documentos 

juntados na inicial demonstram que a autora obtivera seu nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito sem a devida notificação prévia. A 

despeito dos documentos colacionados pela demandada em sede de 

contestação, não é possível extrair se a notificação expedida, fora, de 

fato, enviada. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano moral em 

tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito praticado, 

consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes julgados: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - 

DEVER DO CREDOR - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - VALOR. Nos termos da jurisprudência consolidada do 

STJ o envio de notificação prévia ao correntista acerca de sua inscrição 

no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF constitui 

obrigação do banco sacado. A ausência de tal notificação dá ensejo à 

indenização por danos morais. A fixação do quantum indenizatório deve 

se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do 

empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. 

(TJ-MG - AC: 10000181240458001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de 

Julgamento: 05/02/0019, Data de Publicação: 08/02/2019)” “INDENIZAÇÃO 

MORAL. NEGATIVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. Patente a 

responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito pela prévia 

notificação do devedor acerca da inscrição fomentada, ainda que os 

dados utilizados tenham sido armazenados pelo Cadastro de Emitentes de 

Cheques sem Fundo (CFC). Inteligência do art. 43, §º 2, do CDC. 

Jurisprudência do STJ sedimentada em análise de recursos repetitivos. 

Cancelamento da restrição. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO, 

com inversão do ônus da sucumbência, fixando os honorários ao patrono 

da autora em 10% do valor atualizado da causa. (TJ-SP 

10101394520168260224 SP 1010139-45.2016.8.26.0224, Relator: Beretta 

da Silveira, Data de Julgamento: 07/03/2018, 31ª Câmara Extraordinária de 

Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

DANO MORAL IN RE IPSA. Reconhecida a ausência de notificação prévia 
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(art. 43, § 2º, do CDC) em demanda pretérita, na qual determinado o 

cancelamento dos registros creditícios, configurado está o danum in re 

ipsa. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. Em atenção aos parâmetros 

estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do 

montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o 

quantum de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de correção monetária e 

juros moratórios legais, se mostra razoável e proporcional. Sentença 

reformada. Sucumbência redimensionada. APELAÇÃO PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70079140687, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 

29/11/2018). (TJ-RS - AC: 70079140687 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa 

Franz, Data de Julgamento: 29/11/2018, Décima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2018)” Por isso, tornar-se-ia 

irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou não os fatos 

específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. (...)”. A 

fornecedora reclamada, ora embargante, cujo ônus de provar o 

envio/postagem da notificação à reclamante antes da inscrição é seu, não 

se desincumbiu quanto a essa prova de maneira adequada/suficiente. A 

ora embargante se limitou em juntar a imagem parcial de uma lista de 

nomes denominada “Relação de Comunicações de Débito Remetidas em 

10/06/2016” e extraída de algum sistema próprio, a qual tem como 

informação os dados “144274 LAZARA CAROLINA ARANTES 

CPF26620723187 RUA WASGHINTON LUIZ 890 78260000 ARAPUTANGA 

MT”, assim como “Documento de Postagem NR: 13-00452084 

34.028.316/1071-70 Data Postagem: 15/6/2016” dos CORREIOS, 

referentes aos “Nº Lotes Postagem : 34499_UNICA_72 , 34502_UNICA_72 

, 34503_UNICA_72 , 34504_UNICA_72 , 34508_UNICA_72 , 

34509_UNICA_72  ,  34511_UNICA_72  ,  34512_UNICA_72  , 

34515_UNICA_72 , 34520_UNICA_72”, sem que se possa identificar se 

referir àquela “Relação de Comunicações de Débito Remetidas em 

10/06/2016” e, portanto, não se presta a efetivamente demonstrar o 

envio/postagem, mormente porque não é possível relacioná-los entre si – 

Id. Num. 23551290. É obrigação do órgão mantenedor dos cadastros de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de realizar a inscrição 

– Lei n 8.078/90, art. 43, § 2º e Enunciado n. 359 da Súmula do STJ -, 

comunicação a qual não demonstrou ter efetivamente realizado. 

Consequentemente, a regularidade de sua conduta não restou 

demonstrada/comprovada de forma adequada/suficiente, pois os 

documentos juntados com a contestação/defesa técnica não prestam para 

esse propósito, seja quando analisados de forma individual ou em 

conjunto, ou seja, não é possível concluir que a lista de nomes 

denominada “Relação de Comunicações de Débito Remetidas em 

10/06/2016” foi efetivamente postada. A mera irresignação com o 

entendimento apresentado não viabiliza a oposição dos aclaratórios, o 

qual fora interposto com a finalidade de rediscutir questão a ser apreciada 

em eventual recurso inominado e não sanar erro, obscuridade, 

contradição ou omissão do julgado, requisito indispensável. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO 

RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 

CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, 

recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas 

hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de 

ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o 

manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se 

possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do 

acórdão ou sentença. 3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para 

rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos 

rejeitados”. (EDcl na AR 4.751/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019). Não obstante ausente 

qualquer omissão no decisum, ainda, busca o embargante a modificação 

do julgado/sentença por meio processual impróprio e com argumentos que 

não condizem com a realidade jurisprudencial e fática, pois insiste em algo 

que sequer comprovou adequadamente. A garantia da ampla defesa 

baseia-se no direito à informação, no direito de manifestação e de ver 

seus argumentos considerados, contudo, o que é um direito torna-se 

abuso de direito quando violam os deveres de lealdade processual e 

comportamento ético, desvirtuando a própria ampla defesa. É a chamada 

litigância de má-fé, pois a parte, fugindo ao seu dever de verdade e 

lealdade, cria incidente desnecessário baseado em fato que não provou 

ser efetivamente verdadeiro. Portanto, deve o juiz zelar pelo rápido 

andamento das ações, aplicando sanções a quem demanda por emulação, 

interpondo recursos indefinidamente, levando o Judiciário ao colapso e 

fazendo da duração das ações um instrumento de rolagem de dívida e 

retardamento na execução das obrigações. Os embargos apresentados 

são manifestamente protelatórios por pretender, o reexame de questões já 

examinadas e decididas no projeto de sentença homologado, sequer 

apontando a existência de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida. 

A perfuntória análise permite verificar que há suficiente fundamentação na 

sentença de mérito e que o dano imaterial decorreu de fato do serviço e 

negativação/inserção do nome da reclamante nos cadastros restritivos de 

crédito sem a prova da notificação, o que faz presumir a ocorrência do 

dano, pois in re ipsa. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “(…) A 

responsabilidade de adequar-se ao comando inserto no art. 43, § 2º, do 

CDC é exclusiva da mantenedora do banco de dados ora questionado. É 

sobre ela, por isso, que devem recair tanto a obrigação de abstenção da 

prática aqui reconhecida como ilícita quanto a obrigação de reparar e 

compensar eventuais prejuízos de ordem material e moral (…)” (REsp 

1726270/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

27/11/2018, DJe 07/02/2019), assim como que “Nos casos de inscrição 

indevida em cadastro de restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é 

considerado in re ipsa” - (AgRg no AREsp 729.678/SP, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 

30/11/2015). Nesses termos, igualmente: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. 1. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 

282/STF. 2. DANO IN RE IPSA. 3. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. O tema referente à configuração do dano moral não foi 

apreciado pela Corte Estadual. Desse modo, ausente a impugnação da 

matéria no momento oportuno, inviável sua análise por esta Casa. 

Incidência do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que 

o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor 

se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. 

Precedentes. 3. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, de acordo com as 

peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento 

da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, 

insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa 

disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 790.322/SC, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, 

DJe 09/12/2015) O suso apresentado já demonstra que não há também 

omissão alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno a parte embargante a 

pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 

material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 
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do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a obscuridade ou omissão da decisão 

recorrida, NEGO PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO a 

parte embargante BOA VISTA SERVIÇOS S.A. a pagar à embargada multa 

de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 

1.026, § 2º. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de abril de 2020 - 10:47:36. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-53.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA CAROLINA CARVALHO ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000567-53.2019.8.11.0038 REQUERENTE: LAZARA CAROLINA 

CARVALHO ARANTES REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC - interposto por BOA VISTA SERVIÇOS S.A., no 

prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação de omissão e 

pedido de modificação do decisum, sob a alegação de que apresentou 

notificação prévia à embargada e fora argumentado na contestação a 

regularidade de seu ato, mas não fora reconhecido. A parte adversa 

apresentou manifestação/contrarrazões e pugnou pela não acolhimento 

dos embargos – Id. Num. 26493787. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de 

declaração com indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado 

por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da 

decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, 

fatos quem permitem o seu conhecimento e, consequentemente, 

interrompe o prazo para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 

50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da 

lide, passo a analisar o mérito. O recurso de embargos de declaração tem 

fundamentação vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, 

art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 

1.022 e ss., destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em 

regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo 

perante os Juizados Especiais Cíveis, com regra especial expressa, 

contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com 

redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível a correção dos 

erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de embargos de 

declaração sob a alegação de que apresentou notificação prévia à 

embargada e fora argumentado na contestação a regularidade de seu ato, 

mas não fora reconhecido, ou seja, objetiva rediscutir matéria já apreciada 

e posta de maneira adequada nesses termos: “(…) Os documentos 

juntados na inicial demonstram que a autora obtivera seu nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito sem a devida notificação prévia. A 

despeito dos documentos colacionados pela demandada em sede de 

contestação, não é possível extrair se a notificação expedida, fora, de 

fato, enviada. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano moral em 

tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito praticado, 

consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes julgados: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - 

DEVER DO CREDOR - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - VALOR. Nos termos da jurisprudência consolidada do 

STJ o envio de notificação prévia ao correntista acerca de sua inscrição 

no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF constitui 

obrigação do banco sacado. A ausência de tal notificação dá ensejo à 

indenização por danos morais. A fixação do quantum indenizatório deve 

se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do 

empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. 

(TJ-MG - AC: 10000181240458001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de 

Julgamento: 05/02/0019, Data de Publicação: 08/02/2019)” “INDENIZAÇÃO 

MORAL. NEGATIVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. Patente a 

responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito pela prévia 

notificação do devedor acerca da inscrição fomentada, ainda que os 

dados utilizados tenham sido armazenados pelo Cadastro de Emitentes de 

Cheques sem Fundo (CFC). Inteligência do art. 43, §º 2, do CDC. 

Jurisprudência do STJ sedimentada em análise de recursos repetitivos. 

Cancelamento da restrição. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO, 

com inversão do ônus da sucumbência, fixando os honorários ao patrono 

da autora em 10% do valor atualizado da causa. (TJ-SP 

10101394520168260224 SP 1010139-45.2016.8.26.0224, Relator: Beretta 

da Silveira, Data de Julgamento: 07/03/2018, 31ª Câmara Extraordinária de 

Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

DANO MORAL IN RE IPSA. Reconhecida a ausência de notificação prévia 

(art. 43, § 2º, do CDC) em demanda pretérita, na qual determinado o 

cancelamento dos registros creditícios, configurado está o danum in re 

ipsa. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. Em atenção aos parâmetros 

estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do 

montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o 

quantum de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de correção monetária e 

juros moratórios legais, se mostra razoável e proporcional. Sentença 

reformada. Sucumbência redimensionada. APELAÇÃO PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70079140687, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 

29/11/2018). (TJ-RS - AC: 70079140687 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa 

Franz, Data de Julgamento: 29/11/2018, Décima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2018)” Por isso, tornar-se-ia 

irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou não os fatos 

específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. (...)”. A 

fornecedora reclamada, ora embargante, cujo ônus de provar o 

envio/postagem da notificação à reclamante antes da inscrição é seu, não 

se desincumbiu quanto a essa prova de maneira adequada/suficiente. A 

ora embargante se limitou em juntar a imagem parcial de uma lista de 

nomes denominada “Relação de Comunicações de Débito Remetidas em 

10/06/2016” e extraída de algum sistema próprio, a qual tem como 

informação os dados “144274 LAZARA CAROLINA ARANTES 

CPF26620723187 RUA WASGHINTON LUIZ 890 78260000 ARAPUTANGA 

MT”, assim como “Documento de Postagem NR: 13-00452084 

34.028.316/1071-70 Data Postagem: 15/6/2016” dos CORREIOS, 

referentes aos “Nº Lotes Postagem : 34499_UNICA_72 , 34502_UNICA_72 

, 34503_UNICA_72 , 34504_UNICA_72 , 34508_UNICA_72 , 

34509_UNICA_72  ,  34511_UNICA_72  ,  34512_UNICA_72  , 

34515_UNICA_72 , 34520_UNICA_72”, sem que se possa identificar se 

referir àquela “Relação de Comunicações de Débito Remetidas em 

10/06/2016” e, portanto, não se presta a efetivamente demonstrar o 

envio/postagem, mormente porque não é possível relacioná-los entre si – 

Id. Num. 23551290. É obrigação do órgão mantenedor dos cadastros de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de realizar a inscrição 

– Lei n 8.078/90, art. 43, § 2º e Enunciado n. 359 da Súmula do STJ -, 

comunicação a qual não demonstrou ter efetivamente realizado. 

Consequentemente, a regularidade de sua conduta não restou 

demonstrada/comprovada de forma adequada/suficiente, pois os 

documentos juntados com a contestação/defesa técnica não prestam para 

esse propósito, seja quando analisados de forma individual ou em 

conjunto, ou seja, não é possível concluir que a lista de nomes 

denominada “Relação de Comunicações de Débito Remetidas em 
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10/06/2016” foi efetivamente postada. A mera irresignação com o 

entendimento apresentado não viabiliza a oposição dos aclaratórios, o 

qual fora interposto com a finalidade de rediscutir questão a ser apreciada 

em eventual recurso inominado e não sanar erro, obscuridade, 

contradição ou omissão do julgado, requisito indispensável. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO 

RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 

CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, 

recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas 

hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de 

ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o 

manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se 

possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do 

acórdão ou sentença. 3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para 

rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos 

rejeitados”. (EDcl na AR 4.751/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019). Não obstante ausente 

qualquer omissão no decisum, ainda, busca o embargante a modificação 

do julgado/sentença por meio processual impróprio e com argumentos que 

não condizem com a realidade jurisprudencial e fática, pois insiste em algo 

que sequer comprovou adequadamente. A garantia da ampla defesa 

baseia-se no direito à informação, no direito de manifestação e de ver 

seus argumentos considerados, contudo, o que é um direito torna-se 

abuso de direito quando violam os deveres de lealdade processual e 

comportamento ético, desvirtuando a própria ampla defesa. É a chamada 

litigância de má-fé, pois a parte, fugindo ao seu dever de verdade e 

lealdade, cria incidente desnecessário baseado em fato que não provou 

ser efetivamente verdadeiro. Portanto, deve o juiz zelar pelo rápido 

andamento das ações, aplicando sanções a quem demanda por emulação, 

interpondo recursos indefinidamente, levando o Judiciário ao colapso e 

fazendo da duração das ações um instrumento de rolagem de dívida e 

retardamento na execução das obrigações. Os embargos apresentados 

são manifestamente protelatórios por pretender, o reexame de questões já 

examinadas e decididas no projeto de sentença homologado, sequer 

apontando a existência de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida. 

A perfuntória análise permite verificar que há suficiente fundamentação na 

sentença de mérito e que o dano imaterial decorreu de fato do serviço e 

negativação/inserção do nome da reclamante nos cadastros restritivos de 

crédito sem a prova da notificação, o que faz presumir a ocorrência do 

dano, pois in re ipsa. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “(…) A 

responsabilidade de adequar-se ao comando inserto no art. 43, § 2º, do 

CDC é exclusiva da mantenedora do banco de dados ora questionado. É 

sobre ela, por isso, que devem recair tanto a obrigação de abstenção da 

prática aqui reconhecida como ilícita quanto a obrigação de reparar e 

compensar eventuais prejuízos de ordem material e moral (…)” (REsp 

1726270/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

27/11/2018, DJe 07/02/2019), assim como que “Nos casos de inscrição 

indevida em cadastro de restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é 

considerado in re ipsa” - (AgRg no AREsp 729.678/SP, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 

30/11/2015). Nesses termos, igualmente: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. 1. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 

282/STF. 2. DANO IN RE IPSA. 3. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. O tema referente à configuração do dano moral não foi 

apreciado pela Corte Estadual. Desse modo, ausente a impugnação da 

matéria no momento oportuno, inviável sua análise por esta Casa. 

Incidência do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que 

o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor 

se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. 

Precedentes. 3. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, de acordo com as 

peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento 

da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, 

insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa 

disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 790.322/SC, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, 

DJe 09/12/2015) O suso apresentado já demonstra que não há também 

omissão alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno a parte embargante a 

pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 

material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a obscuridade ou omissão da decisão 

recorrida, NEGO PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO a 

parte embargante BOA VISTA SERVIÇOS S.A. a pagar à embargada multa 

de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 

1.026, § 2º. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de abril de 2020 - 10:47:36. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001064-67.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Considerando que há Decisão nos autos determinando a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor na hipótese das partes concordarem com o 

cálculo apresentado, e que ela, valerá como Ofício, segundo o Art. 6º do 

Provimento nº 20/2020 - CM, de 1º de abril de 2020, INTIMO o ente devedor 

para pagamento, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000980-66.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Considerando que há Decisão nos autos determinando a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor na hipótese das partes concordarem com o 

cálculo apresentado, e que ela, valerá como Ofício, segundo o Art. 6º do 

Provimento nº 20/2020 - CM, de 1º de abril de 2020, INTIMO o ente devedor 

para pagamento, no prazo de 60 (sessenta) dias.
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001001-42.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Considerando que há Decisão nos autos determinando a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor na hipótese das partes concordarem com o 

cálculo apresentado, e que ela, valerá como Ofício, segundo o Art. 6º do 

Provimento nº 20/2020 - CM, de 1º de abril de 2020, INTIMO o ente devedor 

para pagamento, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000975-44.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Considerando que há Decisão nos autos determinando a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor na hipótese das partes concordarem com o 

cálculo apresentado, e que ela, valerá como Ofício, segundo o Art. 6º do 

Provimento nº 20/2020 - CM, de 1º de abril de 2020, INTIMO o ente devedor 

para pagamento, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000175-84.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIPCIA TOURS OPERADORA INTERNACIONAL DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULIANO BATISTA MOURA OAB - SP318624 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para ciência do cálculo, bem como para pagamento, em conformidade com 

a Sentença proferida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-25.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAYANE SARDINHA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO do procurador 

da parte autora para ciência do cálculo para pagamento de custas e taxas 

judiciais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-41.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO do procurador 

da parte autora para ciência do cálculo para pagamento de custas e taxas 

judiciais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000372-39.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUCIANO BAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO do procurador 

da parte autora para ciência do cálculo para pagamento de custas e taxas 

judiciais.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001033-47.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA GONCALVES DE ALCANTARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA GONCALVES DE ALCANTARA OAB - MT0019644A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Considerando que há Decisão nos autos determinando a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor na hipótese das partes concordarem com o 

cálculo apresentado, e que ela, valerá como Ofício, segundo o Art. 6º do 

Provimento nº 20/2020 - CM, de 1º de abril de 2020, INTIMO o ente devedor 

para pagamento, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000580-52.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Considerando que há Decisão nos autos determinando a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor na hipótese das partes concordarem com o 

cálculo apresentado, e que ela, valerá como Ofício, segundo o Art. 6º do 

Provimento nº 20/2020 - CM, de 1º de abril de 2020, INTIMO o ente devedor 

para pagamento, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000723-41.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA OAB - MT25244/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Considerando que há Decisão nos autos determinando a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor na hipótese das partes concordarem com o 

cálculo apresentado, e que ela, valerá como Ofício, segundo o Art. 6º do 

Provimento nº 20/2020 - CM, de 1º de abril de 2020, INTIMO o ente devedor 

para pagamento, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000706-05.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AISI ANNE LIMA TIAGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico juntada do Cálculo elaborado pelo DEJAUX. 

Considerando que há Decisão nos autos determinando a expedição de 
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Requisição de Pequeno Valor na hipótese das partes concordarem com o 

cálculo apresentado, e que ela, valerá como Ofício, segundo o Art. 6º do 

Provimento nº 20/2020 - CM, de 1º de abril de 2020, INTIMO o ente devedor 

para pagamento, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000006-31.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO LOPES PECAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000006-31.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: NIVALDO LOPES PECAS - ME 

VISTOS. Ante ao teor da manifestação Id. 29247474, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de dez dias, manifeste o que entender de 

direito. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45469 Nr: 1250-22.2014.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Mariusso Filho, Cila Mascarenhas Scardini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Biava

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ 

GOMES - OAB:15.721-B, LINDOLFO MACEDO CASTRO - 

OAB:7.174/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645, 

MELQUISEDEC JOSÉ ROLÃO - OAB:22.161-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE AP. BIAVA - 

OAB:11460

 VISTOS.

Trata-se de ação de reintegração de posse proposto, originariamente, por 

Fernando Scardini em face de Mario Biava, ambas as partes devidamente 

qualificadas nos autos.

Entre um ato e outro, as partes transigiram para por fim a demanda, 

entabulando o acordo de fls. 322/326.

Após, vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

Conforme preceitua o atual Código Civil, em seu artigo 840 e seguintes, 

uma das formas de extinção da obrigação consiste na transação, 

entendida como estabelecimento de concessões mútuas com vistas à 

extinção do litígio ou da obrigação.

Simultaneamente, prevê o Novo Código de Processo Civil que a transação 

deve ser homologada, extinguindo-se o processo respectivo com 

resolução do mérito.

No caso em epígrafe, verifico que as partes são plenamente capazes, que 

o acordo entabulado preserva suficientemente os interesses de todos os 

envolvidos, cuja homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca 

de que se deseja compor independentemente de interferência estatal.

 Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Tendo em vista a preclusão lógica do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos, observando as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 20 de abril de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65166 Nr: 160-37.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Piroseli - 

OAB:23144-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lúcia Dias do 

Nascimento - OAB:18880, Eduardo Fernandes Fidelis - OAB:20681, 

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/O

 A fim de regularizar a publicação das intimações, nesta data procedemos 

ao correto cadastramento dos Advogados do Executado junto ao sistema 

Apolo, observados os dados contidos na procuração jungida à ref.: 44. 

Com efeito, procedemos a intimação dos mesmos, via Dje, dando-lhes 

ciência da sentença de ref.: 71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59686 Nr: 2191-64.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Gaklik, Lindalva de Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Exequente, por meio de 

seu Advogado constituído, via Dje, a fim de que manifeste-se, em 05 

(cinco) dias, acerca do contido na petição do Executado (ref.: 65).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 47790 Nr: 708-67.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Novaes Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Almeida 

Benevides - OAB:8159-A

 Sentença em anexo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000471-40.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUZIO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

J. L. DO NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000471-40.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: J. L. DO NASCIMENTO - ME, 

JOAO LUZIO DO NASCIMENTO VISTOS. Recebo a exordial, tendo em vista 

o preenchimento de todos os requisitos legais. CITE-SE A PARTE 

EXECUTADA, pelo correio, nos termos do art. 8º, I e II da Lei 6.830/80, 

PARA PAGAR A DÍVIDA com os acréscimos legais indicados na Certidão 

de Dívida Ativa ou GARANTIR A EXECUÇÃO, no prazo de 05 (CINCO) 

DIAS, (art. 8º, da LEF), sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados 

tantos bens quanto bastarem para a plena execução da dívida. No caso 

de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

exequendo atualizado. Todavia, na hipótese de integral pagamento no 

prazo estipulado, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (art. 827, do CPC). Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

execução, a penhora poderá recair em qualquer bem da parte executada, 
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exceto os que a lei declare impenhorável (art. 10, da LEF), procedendo 

desde logo a sua avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (art. 13, LEF). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

intime-se o cônjuge da parte executada (art. 842, do CPC). Após a 

garantia do processo executivo, a parte executada poderá oferecer 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos estritos termos permissivos 

legais (art. 16, da LEF). Escoado os prazos e havendo renitência da parte 

devedora em pagar ou garantir a dívida, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de quinze dias, apresentar cálculo atualizado do crédito e 

requerer as medidas constritivas que entender pertinentes, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no art. 2º, “a” 

do Provimento 10/2007-CGJ. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000913-40.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOBELINO SEVERO DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SELIN DE MORAES OAB - MT27073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000913-40.2019.8.11.0026. REQUERENTE: 

JOBELINO SEVERO DA SILVA SANTANA, MARIA ROSA MENDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: MATO GROSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS 

LTDA - ME VISTOS. Trata-se de ação de reparação por danos materiais 

decorrentes de acidente automotivo c/c lucro cessante e danos morais 

proposta por Jobelino Severo da Silva Santana e Maria Rosa Mendes dos 

Santos em face de Mato Grosso Gás distribuidora de Gás Ltda., todas as 

partes já qualificadas nos autos. Entre um ato e outro, as partes 

transigiram para por fim a demanda, entabulando o acordo Id. 31238290, 

ocasião em que requereram a homologação da avença com consequente 

extinção do feito. Formalizado os autos, vieram-me conclusos. 

Fundamento e Decido. Conforme preceitua o atual Código Civil, em seu 

artigo 840 e seguintes, uma das formas de extinção da obrigação consiste 

na transação, entendida como estabelecimento de concessões mútuas 

com vistas à extinção do litígio ou da obrigação. Simultaneamente, prevê o 

Novo Código de Processo Civil que a transação deve ser homologada, 

extinguindo-se o processo respectivo com resolução do mérito. No caso 

em epígrafe, verifico que as partes são plenamente capazes, que o 

acordo entabulado preserva suficientemente os interesses de todos os 

envolvidos, cuja homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca 

de que se deseja compor independentemente de interferência estatal. 

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC. Tendo em vista a preclusão lógica do prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos, observando as 

formalidades legais. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001112-62.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA DIAS PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO OAB - MT0005897S 

(ADVOGADO(A))

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY FERREIRA LIMA OAB - MT0018068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE RODRIGUES SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GOMES DE SOUZA OAB - MT9228-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1001112-62.2019.8.11.0026. AUTOR(A): 

EDUARDA DIAS PINTO REU: JAQUELINE RODRIGUES SANTOS V I S T O S, 

Por meio da petição Id. 31413190, a autora requereu a extinção do feito em 

decorrência da desistência da ação, demonstrando o desinteresse no 

prosseguimento. Eis o relato do que importa. D E C I D O. Havendo pedido 

de desistência da ação pela parte autora, com anuência da parte 

requerida, homologo por sentença a desistência formulada, nos termos do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, na forma do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, ante a falta de interesse jurídico no prosseguimento do 

feito. Deixo de condenar em honorários, tendo em vista os termos do 

acordo entre as partes. Proceda-se a baixa em eventuais penhoras 

havida no bojo dos autos. Tendo em vista a preclusão lógica do prazo 

recursal, certifique-se o transito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas 

de estilo. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-37.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VITORIA DE SOUZA DEUNGARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000607-37.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:ANA VITORIA DE 

SOUZA DEUNGARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CASSIO VINICIUS 

FONSECA MEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

22/07/2020 Hora: 16:20 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000439-43.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS RODRIGUES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ-MT (IMPETRADO)

VALDECY VIEIRA (IMPETRADO)

IRANI RODRIGUES DOS SANTOS (IMPETRADO)

ERASMO CARLOS CONTADINI (IMPETRADO)

AUDISON DA SILVA LIMA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ SENTENÇA Processo nº: 1000421-22.2020.8.11.0088 

Impetrante: Jonas Rodrigues da Silva Impetrados: Irani Rodrigues dos 

Santos, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de 

Aripuanã/MT e Outros VISTOS, Trata-se de novo mandado de segurança 

manejado pelo Prefeito Municipal de Aripuanã/MT, Jonas Rodrigues da 

Silva, em face de atos acoimados de ilegais que são atribuídos ao 

Vereador-Presidente da Casa Legislativa do Município e aos três membros 

integrantes da Comissão Processante formada em sessão deliberativa 

municipal para apurar a denúncia formulada por popular contra o Alcaide, 

versando sobre alegados crimes de responsabilidade praticados por ele 

no exercício da função pública, a qual foi recebida pela Câmara de 

Vereadores, e ensejou o processo administrativo-político que é objeto da 

impetração. Em resumo, afirma o autor da ação mandamental, que atuando 
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em descompasso com normas de âmbito federal (Decreto Legislativo Nº 

6/2020, reconhecendo a situação/estado de calamidade pública em âmbito 

federal, nos termos da solicitação da Presidência da República Federativa 

do Brasil, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 

2020), estadual (Decreto Nº 424/2020, que decretou estado de calamidade 

pública no âmbito da Administração Pública Estadual) e Municipal (Decreto 

Nº 3.798, de 11 de março de 2020, que declarou estado de calamidade 

pública no âmbito da Administração Pública Local) a Comissão 

Processante constituída nos termos do art. 5º, § 2º, do Decreto-Lei n. 

201/67, prosseguiu praticando atos de ofício, tendo intimado o impetrante, 

na data de 08 de abril de 2020, para que, se defendesse das acusações, 

o que a seu sentir, viola as regras de controle e prevenção do contágio da 

COVID-19, pugnando, assim, para que se suspenda, judicialmente, os 

trabalhos da Comissão Processante nº 001/2020, até que o período 

pandêmico chegue ao final, para evitar que os trabalhos da comissão 

como oitiva de testemunhas, do denunciado, entre outros possam colocar 

em risco o denunciado, as testemunhas, os membros da comissão 

processante, e os demais envolvidos. Resumida a pretensão liminar, é 

essencial recordar que o juízo de cognição mandamental nesta fase 

perfunctória, se faz de modo superficial e horizontal, apenas para 

verificar a presença ou não dos pressupostos legais esculpidos na Lei nº 

12.016/2009 para a concessão da antecipação da tutela de fundo, quais 

sejam, plausibilidade do direito e violação ou ameaça a ele. Nesse 

diapasão a lição antiga, mas sempre atual, da Corte Suprema: "Mandado 

de segurança. Liminar. Embora esta medida tenha caráter cautelar, os 

motivos para a sua concessão estão especificados no art. 7º, II da Lei nº 

1.533/51, a saber: a) relevância do fundamento da impetração; b) que do 

ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida a 

segurança. Não concorrendo estes dois requisitos, deve ser denegada a 

liminar" (RTJ 112/140, Rel. Min. ALFREDO BUZAID – grifo nosso). 

Assentados os limites da cognição sumária, escorado na ideia-base de 

que o deferimento da liminar mandamental está condicionado à 

demonstração da plausibilidade do direito líquido e certo em que se 

fundamenta a impetração, salta aos olhos que o pedido mandamental está 

longe de ser plausível, sendo duvidoso o próprio cabimento da ação 

mandamental, na hipótese. Verifica-se da narrativa exordial que, 

repristinando questões já suscitadas em outro mandado de segurança, 

que foram rechaçadas pelo juízo de primeiro grau, em sede liminar e 

mantidas no âmbito recursal, procura o impetrante suspender, de todas as 

formas, os trabalhos da Comissão Processante n. 01/2020, primeiramente 

interpondo exceção de suspeição no processo administrativo sob 

alegações que já haviam sido rechaçadas judicialmente, e agora sob uma 

estranhíssima invocação da proteção à saúde de pessoas 

indeterminadas, as quais estariam expostas aos riscos de contaminação 

pelo novo coronavírus se mantidos os trabalhos da aludida comissão 

parlamentar. Diretamente ao ponto: nesses tempos de grandes 

transformações e de enfrentamento desse poderoso inimigo mundial, tem 

pululado discussões e reflexões sobre a extensão e a natureza do 

princípio federativo na República Brasileira, o que suscitou a recente 

decisão da Corte Suprema pronunciando a qualidade cooperativa do 

federalismo nacional (federalismo de coalizão ou cooperação), muito bem 

sintetizada pela doutrina constitucionalista, ao vaticinar ser o federalismo 

de cooperação o "domínio predileto para o desenvolvimento e a ampliação 

dos poderes legislativos do estado-membro e do município, em território 

comum ao da União, desfazendo a tendência centralizadora do 

federalismo centrípeto, para explorar, em profundidade, as perspectivas 

do federalismo cooperativo e de equilíbrio" (HORTA, Raul Machado. 

Federalismo e o Princípio da Subsidiariedade. in: Revista do Instituto dos 

Advogados de Minas Gerais, n. 9, Belo Horizonte, 2003. p. 13-29). Naquilo 

que nos interessa, cumpre assinalar que desde longa data, vem a 

Suprema Corte retratando aquilo que se convencionou designar de 

positivação do princípio da subsidiariedade para delimitar "como regra 

geral, as iniciativas regionais e locais...” abandonando a ideia de 

federalismo concêntrico. Colho excerto do voto do Ministro Luiz Edson 

Fachin, quando do julgamento da Medida Cautelar na ADI 5356/MS, 

quando, citando dentre nós, o precursor dos estudos sobre as influencias 

do federalismo cooperativo na repartição de competências dentro do 

Estado brasileiro, assinala: “Dentro das preocupações federativas, o 

Governo local deve assumir grande projeção, desde que sua efetivação, 

estrutura quadros políticos, administrativos e econômicos que se projetam 

na globalidade dos entes da Federação. No exercício de suas atribuições, 

o governo das entidades federativas poderá promover ações que devem, 

pelo menos, mitigar a desigualdade social, criar condições de 

desenvolvimento e de qualidade de vida. A Administração pública de 

qualidade, comprometida com as necessidades sociais e aberta à 

participação solidária da sociedade, pode melhorar as entidades 

federativas e os municípios. A partir desse nível, concretiza-se, 

necessariamente a efetivação dos direitos humanos. A descentralização, 

nesse nível, deverá ser estímulo às liberdades, à criatividade, às 

iniciativas e à vitalidade das diversas legalidades, impulsionando novo tipo 

de crescimento e melhorias sociais. As burocracias centrais, de 

tendências autoritárias opõem-se, muitas vezes, às medidas 

descentralizadoras, contrariando as atribuições da sociedade e dos 

governos locais. O melhor clima das relações entre cidadãos e 

autoridades deve iniciar-se nos municípios, tendo em vista o conhecimento 

recíproco, facilitando o diagnóstico dos problemas sociais e a participação 

motivada e responsável dos grupos sociais na solução dos problemas, 

gerando confiança e credibilidade”. (BARACHO, José Alfredo de Oliveira. 

Revista da Faculdade de Direito da UFMG, n. 35, 1995. p. 28-29). Essa 

inflexão é essencial para que se diga: a competência legislativa em dias de 

pandemia deve respeitar, observar, prestigiar o espaço de atribuições do 

ente municipal, para legislar sobre o que lhe tocar pontual interesse, à luz 

de suas próprias características (digamos, sociais, geográficas e 

estruturais). O que se quer demonstrar, é que não há sentido algum em se 

invocar decretos legislativos federais e/ou de âmbito estadual/municipal 

abrangendo a Administração Pública exclusivamente, para se sustentar 

uma tese de intervenção do Poder Judiciário no Legislativo Municipal, a fim 

de disciplinar a forma como devem se processar sessões legislativas. 

Essa matéria está sob reserva de competência do próprio órgão 

legiferante; é a ele que se deve dirigir tais questões e não buscar-se por 

vias transversas uma indesejada intromissão judicial em assuntos da 

economia interna de cada Poder. Relembre-se, ademais, que a autonomia 

parlamentar sustenta-se em “atos de legislação” e “atos de jurisdição” do 

Parlamento a respeito da extensão de seus próprios privilégios e da 

incidência dos limites constitucionais à função legislativa, e cabe, assim, 

ao chamado Regimento Interno das respectivas Casas disciplinar seu 

funcionamento, inclusive em situações de exceção como a atualmente 

vivida mundo afora. Colho, mais uma vez, da lição dos clássicos: “A fonte 

quase exclusiva do Direito parlamentar são os regulamentos internos das 

assembleias. Por estes regulamentos as casas do Parlamento 

desenvolvem, interpretam e constroem as regras constitucionais relativas 

ao seu funcionamento, assim como exercem a função, sobre todas 

soberana, de criar o direito próprio ao campo especial da sua atividade, 

como é o caso, por exemplo, do Direito Penal disciplinar, complexo de 

relações, de sanções e de restrições que a Câmara, por sua própria 

autoridade, institui como legislador e aplica como juiz. Os atos de que se 

compõe a atividade parlamentar são, portanto, a um só tempo, atos de 

legislação e atos de jurisdição. A autonomia parlamentar envolve para o 

Congresso a faculdade de compor-se ou constituir-se, de regular o seu 

funcionamento e de estabelecer e definir os seus privilégios, dentro dos 

amplos limites que a Constituição prescreve à sua atividade criadora na 

esfera dos negócios da sua economia. [...] A Câmara é o soberano juiz da 

conveniência e da utilidade das regras que ela julga indispensáveis à 

regularidade do seu funcionamento, instituindo, a um só tempo, pelo 

exercício do poder regulamentar, a sua disciplina e pela sua competência 

jurisdicional decidindo, de maneira irrecorrível, como uma corte de justiça, 

os casos que emergem sob o império do regulamento por ela própria 

votado e promulgado. [...] Todas as questões relativas à economia interna 

das assembleias políticas, particularmente aquelas que entendem direta e 

indiretamente com a sua autonomia, parecem, por sua própria natureza, 

reservadas à sua exclusiva competência; nem de outra maneira se 

poderia conceber a independência do Congresso, particularmente se, em 

face dele e concorrendo com a sua competência, se instituísse, sobre a 

mesma matéria, uma jurisdição estranha, a que ficasse subordinada a sua 

autoridade” (CAMPOS, Francisco. Direito constitucional. Rio de Janeiro: 

Editora Freitas Bastos, 1956. v. 2, p. 106-107; 112-113; 115). Assim 

colocada a questão, compulsando as razões da inicial, assim como a 

decisão objeto da impetração, conclui-se com facilidade que não há direito 

líquido e certo a ser amparado na hipótese versanda, devendo a 

segurança ser denegada de pronto, nos exatos termos do art. 10 da Lei 

nº 12.016/2009, que dispõe: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, 

por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança 

ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal 

para a impetração. Como se delineou acima, funda-se toda a impetração 
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numa suposta obrigatoriedade de a Câmara de Vereadores suspender os 

atos instrutórios da Comissão Processante n. 01/2020, fundamentação 

que se escora em achismos e na opinião pessoal do impetrante, sem que 

exista qualquer normativo legal que estabeleça tal condição. É de bom 

alvitre assinalar que, realmente, não se mostra prudente, saudável, 

recomendável, que nenhum dos Poderes públicos estimule a prática de 

comportamentos que signifiquem aglomeração de pessoas, exposição 

indevida ao risco de contágio da COVID-19, mas isso não serve a criar ao 

Estado-Juiz competência para intervir positivamente em atos de atribuição 

de outro ente público, devendo a própria Câmara Municipal deliberar a 

melhor forma de realizar suas sessões deliberativas sem expor aos seus 

membros e a população aos riscos de contágio, o que, se ocorrido ou 

estiver passível de ocorrer, aí sim, justifica a atuação repressiva 

jurisdicional. Destarte, se não há ato evidentemente arbitrário ou ilegal, 

então já é possível concluir que não há razão para processar a ação 

mandamental, já que, o writ existe somente para amparar direito líquido e 

certo estampado em prova cabal, o que não acontece na hipótese em 

comento. Assim, sendo manifesta a ausência de direito líquido e certo a 

ser amparado, EXTINGO, de plano, a pretensão mandamental, fazendo-o 

nos termos do art. 10 da Lei do Mandado de Segurança, e do art. 485, IV 

do NCPC. Sem custas nem honorários ante a expressa previsão 

constitucional. Publicado no PJe. Após trânsito em julgado, arquive-se 

definitivamente. Providências necessárias. Aripuanã/MT, 29 de abril de 

2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59659 Nr: 394-95.2016.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CATULÉ DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, acolho o pedido inicial formulado por Maria 

Aparecida Catulé Duarte para DECLARAR DISSOLVIDO O VÍNCULO 

CONJUGAL que mantinha com Silvio Duarte, JULGANDO PROCEDENTE o 

pedido e, por conseguinte, DECRETO-LHES O DIVÓRCIO na forma 

convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 

n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição federal. Considerando o 

trabalho desempenhado pelos curadores dativos Drª Alexsandra 

Vortmann Fabrin e Dr. Astilho Demétrio Urbieta, arbitro honorários nos 

moldes do que preconiza o art. 85, § 2º do CPC/2015, ou seja: (I) grau de 

zelo do profissional; (II) o lugar de prestação do serviço; (III) a natureza e 

a importância da causa; (IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço, sendo assim fixo os honorários no montante 

de 2 URH’S, para cada causídico, proceda-se a secretaria a expedição da 

certidão de honorários.Isento as partes do pagamento de custas e 

emolumentos judiciais, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos 

termos do artigo 98 do CPC.Transitada em julgado, expeça-se o mandado 

de averbação, junto ao Cartório de Registro Civil respectivo, fazendo 

constar que a parte requerente voltará a usar o nome de 

solteira.Oportunamente, feitas as devidas anotações e comunicações, 

arquivem-se.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Aripuanã/MT, 28 de abril de 

2020.FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-82.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JUNIOR DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000137-82.2018.8.11.0088. REQUERENTE: EDSON JUNIOR DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme 

se dessume dos documentos carreados aos autos, a parte demandada 

pagou o valor integral da condenação voluntariamente (id. 31404725), em 

seguida, manifestou-se o autor postulando pelo levantamento dos valores 

depositados em Juízo (id.3. 31600218). Por tais razões, em face do 

adimplemento integral do valor da condenação, a extinção do feito é 

medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o 

que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Considerando que o deposito foi realizado de forma 

voluntária pela devedora, expeça-se alvará em favor do autor nos moldes 

requerido na petição de id. 31600218, independentemente do trânsito em 

julgado da presente decisão. Oportunamente, certifique-se o transito em 

julgado desta decisão, realizando a escrivania as anotações e baixa de 

estilo para arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento n. 

20/2007/CGJ-MT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Aripuanã/MT, 29 de 

abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-28.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RD PREMIUM COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DERIANE DE JESUS SANTOS OAB - 009.228.162-12 (REPRESENTANTE)

RONNY VON DEMETRIO GOULART OAB - 269.581.472-00 

(REPRESENTANTE)

 

INTIMAR a parte autora, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 29/07/2020 às 13h30min, a ser realizada na sede 

deste juízo, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

ADVERTÊNCIAS ÀS PARTES: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada acarretará na extinção e/ou poderá ser decretado revelia. 2. 

Deverá(ão) intimando(a, s) comparecerem devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000359-79.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar as partes para querendo, impugnar os cálculos de Id 31661661, no 

prazo legal.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79525 Nr: 2020-11.2019.811.0100
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 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFA, RTBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabison Miranda Cardoso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 Vistos, etc.

 Trata-se de medidas de proteção proposta pelo Ministério Público, em 

favor das crianças Davi Emanuel Thor Aguero e Daniel Ramão Aguero.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os menores estão sob 

cuidado da genitora Sra. Rejane Teresinha Berns Aguero.

Ademais, o Ministério Público ajuizou apresente demanda para que fossem 

aplicadas medidas de orientação, apoio e acompanhamento temporário 

dos menores, bem como a inclusão em serviços e programas oficiais ou 

comunitários de proteção, apoio e promoção da família e das crianças.

Recebida a inicial, os pedidos ministerial foram acolhidos parcialmente (ref. 

04).

O CRAS informou por meio de ofício que, não dispõe de serviços e 

programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da 

família e da criança para faixa etária dos infantes (ref. 18).

 Aportou aos autos relatórios de acompanhamento familiar e estudo 

psicossocial às refs. 19,20 e 21.

 O Ministério Público se manifestou, em consonância com o parecer da 

equipe multidisciplinar, requerendo, sem prejuízos as medidas já aplicadas, 

a aplicação de novas medidas (ref. 23).

Houve decisão deferindo o pedido de aplicação de novas medidas, bem 

como designou-se audiência concentrada (ref.25).

Diante da situação da Pandemia do COVID-19, houve decisão 

redesignando a data da audiência anteriormente aprazada (ref. 53).

Pedido de habilitação de advogada da requerida, Sra. Rejane Teresinha 

Berns Aguero, à ref. 60.

É o relatório.

Primeiramente, acolho o pedido de habilitação de advogado de ref. 60. 

Cadastre-se e atualize o Sistema Apolo.

No caso em tela, verifica-se que os menores estão sob guarda/cuidados 

de sua genitora, Sra. Rejane e, considerando o teor da Portaria de n° 

233/2020, Ofício Circular n° 15/2020 e Portaria-Conjunta nº. 249, de 18 de 

março de 2020, entendo por bem CANCELAR a audiência anteriormente 

designada.

Diante disso, determino que após a retomada dos trabalhos presenciais, 

voltem-me os autos conclusos, para a designação de nova data para a 

realização da referida audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55401 Nr: 82-20.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:MT 11.991

 (...).Após a retomada dos trabalhos presenciais, venham conclusos para 

designação de data para a audiência de Instrução e Julgamento.Consigno 

que caso a testemunha ou o réu resida na Comarca de Colniza/MT, deverá 

a secretaria observar o ofício nº 113/2020, agendando junto ao gabinete 

e, ao mesmo tempo, com a secretaria da vara de Colniza/MT data e hora 

para que a(o) referida(o) inquirição/interrogatório seja realizada(o) por 

videoconferência, devendo intimar o Ministério Público e a Defesa para o 

ato.De mais a mais, determino a expedição de carta precatória para 

inquirição das testemunhas residentes nas demais Comarcas, caso 

necessário.Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. Demais 

diligências necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68861 Nr: 3592-70.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDC, AJPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 (...). Para designação de data para a audiência de Instrução e Julgamento, 

retornem os autos após a retomada dos trabalhos presenciais.Consigno 

que caso a testemunha ou o réu resida na Comarca de Colniza/MT, deverá 

a secretaria observar o ofício nº 113/2020, agendando junto ao gabinete 

e, ao mesmo tempo, com a secretaria da vara de Colniza/MT data e hora 

para que a(o) referida(o) inquirição/interrogatório seja realizada(o) por 

videoconferência, devendo intimar o Ministério Público e a Defesa para o 

ato.De mais a mais, determino a expedição de carta precatória para 

inquirição das testemunhas residentes nas demais Comarcas, caso 

necessário.Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. Demais 

diligências necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55712 Nr: 200-93.2015.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO ITAIPU INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UZIEL VALERIO MAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 7.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de cobrança fundamentada em notas fiscais por 

fornecimento de calcário, as quais somam a importância de R$ R$ 

25.152,80 (vinte e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta 

centavos).

A citação restou perfectibilizada, conforme se verifica na certidão do 

Oficial de Justiça, contudo não houve apresentação de contestação.

Por fim, a parte requerente pugna pelo julgamento antecipado da lide.

Em seguida, vieram-me conclusos.

Breve relato. DECIDO.

Inicialmente, cumpre destacar que o feito comporta julgamento imediato do 

mérito, nos termos do art. 355, inciso II, do NCPC, na medida em que o 

caso dispensa dilação probatória.

Devidamente citado, o requerido manteve-se inerte, deixando transcorrer 

in albis o prazo para apresentação da contestação, motivo pelo qual 

decreto sua revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor, nos termos do art. 344 do NCPC.

Embora tal presunção seja relativa, não há, no caso dos autos, qualquer 

fato que possa elidi-la.

Com efeito, a parte requerente demonstrou documentalmente seu direito 

com a juntada da documentação que instruiu a inicial, revelando a 

existência de relação jurídica entre as partes e a origem da dívida.

Assim, ante a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da parte requerente, a procedência do pedido é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido ao pagamento o valor de R$ 25.152,80 (vinte e cinco mil, cento e 

cinquenta e dois reais e oitenta centavos), a ser atualizado com correção 

monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação.

Condeno o requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas 

processuais, bem como honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, NCPC).

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, se nada for 

requerido, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60920 Nr: 1080-51.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN ANTONIO VON BORROWSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907
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 Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva 

deduzida na denúncia para:a)DESCLASSIFICAR a capitulação da denúncia 

que se refere ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para dar-lhe a definição 

jurídica do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no art. 383, 

caput, do CPP, em relação ao réu LUAN ANTÔNIO VON BORROWSKI; 

eb)ABSOLVER o réu LUAN ANTÔNIO VON BORROWSKI, quanto ao crime 

previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos 

termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.c)Diante do teor da 

presente sentença e tendo em vista a hipossuficiência, deixo de condenar 

o réu nas custas processuais. (...)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000370-09.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY CRISTINA DE MIRANDA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE MIRANDA JUSTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000370-09.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NELCY CRISTINA DE MIRANDA REQUERIDO: LUIS FELIPE MIRANDA 

JUSTINO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de 

Curatela Provisória em Antecipação de Tutela proposta pelo Ministério 

Público em favor de Nelcy Cristina de Miranda contra Luis Felipe Miranda 

Justino. Acostados à inicial vieram os documentos digitalizados. Recebida 

a inicial, foi deferido o pedido de tutela antecipada (id. 20320215). Houve 

decisão redesignando audiência anteriormente aprazada, para o dia 22 de 

agosto de 2019 (id. 21173884). Aportou aos autos ofício do Banco do 

Brasil, informando que o interditando Luis Felipe Miranda Justino, não é 

cliente do Banco, portanto não existe nenhuma conta ou aplicação 

financeiras (id.21376998). Ofício do Sicoob, informando que o interditando 

não possui conta naquela instituição financeira (id. 21377094). Ofício da 

Cooperativa de Crédito, Poupança e Insvestimento Univales – SicredI, 

informando que o interditando não é associado a Cooperativa (id. 

21377136). Em audiência realizada foi nomeado curador especial ao 

interditando, bem como determinou-se que o gestor geral certificasse a 

existência de perito nesta Comarca (id. 22878003). Aportou aos autos 

petição do interditando, informando que não deseja impugnar os pedidos 

(id. 28353624). Certificou-se que em relação aos peritos que atuam na 

Comarca de Brasnorte está disponível no site do Tribunal de Justiça (id. 

28423363). É o relatório. De proêmio em consulta ao site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, não consta no banco de peritos, perito 

psiquiátrico. Diante disso, oficie-se a Secretaria Municipal de Saúde, para 

indique dia, hora, local e profissional (Médico Psiquiatra), para a realização 

da perícia médica, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se vista ao Ministério 

Público para, em dez (10) dias, querendo formule quesitos. Para a perícia 

médica no interditando, consigne-se que deverá ser apresentado, no 

prazo de 30 (trinta) dias a partir da data do exame, laudo completo e 

circunstanciado da situação físico-psíquica do interditando, não podendo o 

ato se circunscrever a mero atestado médico em que se indique por 

código a doença do examinado, devendo, inclusive, o perito indicar 

especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá 

necessidade de curatela. Com o aporte do referido laudo, abra-se vistas 

ao Ministério Público. Após, conclusos. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000226-35.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE SENTENÇA Processo: 1000226-35.2019.8.11.0100. 

AUTOR(A): SIMONIA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL I – Relatório Trata-se a demanda de Ação 

Previdenciária de Aposentadoria por Idade Rural c/c Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por SIMONIA DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em suma, que a parte 

autora preenche os requisitos legais para a concessão do benefício. Com 

a exordial, vieram documentos. A petição inicial foi despachada (id. 

19319723). A parte demandada apresentou contestação (id. 19870936), 

alegando, no mérito, ausência dos requisitos para a concessão do 

benefício pleiteado. Impugnação à contestação (id. 20322841). As partes 

foram intimadas para apresentarem provas que pretendiam produzir (id. 

29214656). Certificou-se que devidamente intimadas as partes, deixaram 

transcorrer o prazo “in albis” (id. 30923218). Vieram os autos conclusos. II 

– Fundamentação Não havendo preliminares e outras questões 

prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise 

do mérito da demanda, haja vista que o feito comporta julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355, Inciso I, do Código de Processo Civil. 

De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei n. 8.213/91, bem como o 

art. 201 da Constituição Federal, a idade mínima para aposentadoria rural 

por idade é de 60 (sessenta) anos para o homem e 55 (cinquenta e cinco) 

anos para a mulher. Com relação à carência, o art. 143 da Lei de 

Benefícios estabelece que, o trabalhador rural deve (1) comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

(2) período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 

9º do art. 11. No caso em tela, a autora demonstrou o preenchimento do 

requisito idade, ou seja, contava com 60 (sessenta) anos de idade à 

época do ajuizamento da demanda, conforme se verifica pelo documento 

de identidade anexo à inicial. Apesar de ter implementado o requisito da 

idade mínima exigida, não logrou demonstrar o exercício rural no período 

correspondente à carência, conforme exigido pelo art. 142 da Lei nº. 

8.213/91, para ter direito à concessão da aposentadoria por idade. Os 

documentos apresentados referem-se à certidão de óbito, alteração de 

calendário de faturamento de energia (com endereço na MT 170), em que 

consta que o seu convivente seria agricultor. Constam nos autos ainda, 

notas fiscais, comunicação de vacina do INDEA MT, consulta pública ao 

Cadastro do Estado de Mato Grosso, declaração de exercício de atividade 

rural, termo de declaração do segurado especial, expedido pelo sindicato 

dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Brasnorte/MT, em nome da 

autora, no entanto, todos datados entre os anos de 2015 a 2018. 

Ressalta-se que, por si sós, não são provas materiais suficiente a 

comprovar a condição de segurada especial da autora, visto que não 

houve apresentação de provas testemunhais para corroborarem as 

provas materiais, notadamente diante dos registros na carteira de 

trabalho, que apontam o exercício de atividade remunerada como 

empregado e empregado doméstico, entre os idos de 2000 a 2012. Logo, 

ao menos nesse período, resta descaracterizado qualquer trabalho 

rurícola realizado pela autora, haja vista que, mesmo que o labor fosse 

efetivado no meio rural, ele não se deu no sistema de economia familiar, 

para sua subsistência. Assim, os documentos carreados aos autos são 

frágeis e não demonstram, de forma satisfatória, que a autora exercia a 

atividade rural, para subsistência própria e da família, dentro do período de 

carência. Este é o entendimento jurisprudencial, in verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. 

EXCEPCIONALIDADE RELATIVA À OBSERVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS 

VULNERABILIZANTES VIVENCIADAS POR TRABALHADORES RURAIS. 

INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓ, À MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INCABÍVEL 

REABERTURA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SUPRIR DEFICIÊNCIA DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO DECORRENTE DE DESÍDIA OU NEGLIGÊNCIA. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CONTEMPORANEIDADE DA 

ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE CAMPESINA NO 

PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR À IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO 

ETÁRIO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM DATA MUITO REMOTA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA CONDIÇÃO DE RURÍCOLA POR 

LONGO PERÍODO. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E CONTRADITÓRIA. 

IUDICIUM RESCINDENS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. VERBA HONORÁRIA. 

CONDENAÇÃO. 1. Fundada a ação rescisória na existência de documento 

novo, a prova nova deve ser, por si só, suficiente para modificar o julgado 
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rescindendo, ainda que de forma parcial. Não se objetiva reabrir a dilação 

probatória para, simplesmente, suprir deficiência do conjunto probatório 

produzido na ação originária, decorrente da não observância pela parte, 

por desídia ou negligência, de seu ônus processual probatório, mas, sim, 

viabilizar a apresentação de prova nova, cuja existência a parte ignorava 

ou de que não podia fazer uso, bem como, em casos excepcionais, 

documento cujo valor probatório era desconhecido pela parte em razão de 

circunstâncias vulnerabilizantes, como aquelas vivenciadas por 

trabalhadores rurais. 2. Ainda que observados os parâmetros de 

razoabilidade que norteiam a solução pro misero, não reconheço a 

qualidade de documento novo à certidão trazida aos autos desta ação 

rescisória, seja porque a sua existência era de pleno conhecimento da 

autora, seja por não ter existido qualquer óbice à sua utilização quando do 

ajuizamento da demanda subjacente, seja em razão de que a suposta 

"prova material nova" não seria capaz de, por si só, assegurar à autora 

pronunciamento favorável. 3. Tem-se como fundamento determinante no 

julgado rescindendo, que levou à improcedência do pedido na ação 

subjacente, a ausência de prova material do alegado mourejo rural em 

período mais recente, próximo ao período equivalente à carência e 

imediatamente anterior ao implemento do requisito etário, não se tratando 

simplesmente de desconsideração da prova documental em nome de seu 

ex-marido, constante dos autos da ação subjacente. Assim, à autora 

cumpria o ônus de demonstrar sua dedicação à lida campesina a partir de 

1992 até 2003. Entretanto, a dedicação à atividade campesina retratada no 

documento carreado nesta ação rescisória remonta ao ano de 1977. 4. 

Apesar da desnecessidade de documentos comprobatórios do labor rural 

para todos os anos do período que se pretende reconhecer em juízo, não 

há como se estender a condição atestada em documentos emitidos em 

data muito remota - quiçá porque emitidos por declaração do interessado - 

por longos trinta anos. Admitir o contrário representaria burlar o disposto 

em lei, eis que o substrato material nela exigível deve ser minimamente 

razoável, sob pena de aceitação da comprovação do período laborado 

exclusivamente por prova testemunhal. 5. Ademais, a prova testemunhal, 

além de genérica, teve sua credibilidade abalada diante do conflito com o 

próprio depoimento da autora. 6. Ressalta-se que o entendimento adotado 

no julgado rescindendo se alinha com as teses posteriormente firmadas 

pela 1ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos 

Recursos Especiais autuados sob n.ºs 1.354.908/SP e 1.348.633/SP, sob 

a sistemática dos recursos repetitivos representativos de controvérsia. 7. 

Verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), devidamente atualizado 

e acrescido de juros de mora, conforme estabelecido do Manual de 

Cálculos e Procedimentos para as dívidas civis, até sua efetiva requisição 

(juros) e pagamento (correção), conforme prescrevem os §§ 2º, 4º, III, e 

8º, do artigo 85 do CPC. A exigibilidade das verbas honorárias devidas 

ficará suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de 

insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no artigo 98, § 3º, do 

CPC. 8. Rejeitadas as preliminares. Em juízo rescindendo, julgada 

improcedente a presente ação rescisória, nos termos dos artigos 269, I, 

do CPC/1973 e 487, I, do CPC/2015. (TRF-3 - AR: 00059314720094030000 

SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, Data de 

Julgamento: 08/02/2018, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:22/02/2018).” “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

RURAL. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO 

ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I - Havendo o Tribunal de origem, com base 

no acervo fático-probatório dos autos, entendido que, apesar da 

documentação apresentada, a prova testemunhal se mostrou frágil à 

comprovação do trabalho rural no período ora questionado, a inversão do 

julgado implicaria, necessariamente, no reexame das provas carreadas 

aos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice do 

enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes: REsp 1693642/SP, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 

23/10/2017; REsp 1696965/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 16/10/2017; AgInt no AREsp 

1002227/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado 

em 13/6/2017, DJe 27/06/2017. II - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt 

no AREsp: 1068283 RS 2017/0055591-0, Relator: Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, Data de Julgamento: 15/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 21/03/2018).” Deste modo, as provas carreadas nos 

autos não bastam, de per si, para demonstrar a condição de segurada 

especial da parte autora, razão pela qual deve o pedido ser improcedente. 

III – Dispositivo Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na exordial. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 

10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, 

contudo, deve-se observar a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do 

mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas 

necessárias. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Brasnorte/MT, 

data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-17.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA CATARINA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000083-17.2017.8.11.0100. REQUERENTE: JACIRA CATARINA DOS REIS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença formulado pela parte credora. Anote-se nos autos e cadastre-se 

nos sistemas informatizados. Intime-se a parte executada para o 

pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis (Lei nº 13.728/2018 que 

alterou a Lei nº 9.0099/95), sob pena de multa de 10% sobre o valor do 

débito, na forma do § 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso 

ocorra pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, 

dizer sobre a quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de 

cumprimento de sentença. Ressalta-se que seu silêncio importará em 

anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo 

anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o 

prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a 

juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não seja suficiente 

para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha 

discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, 

ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não 

ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, 

de bens indicados pela parte exequente. Em caso de penhora por meio 

eletrônico, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, 

na ausência, pessoalmente, para os fins do artigo 854, §3º do CPC. 

Penhorados e avaliados bens suficientes seus, intime-se a parte 

executada para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se 

à execução por meio de embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. Não sendo localizada a parte executada ou qualquer bem 

penhorável seu, intime-se a parte exequente para que os indique, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. Diligências 

necessárias. Brasnorte, 15 de maio de 2019. (assinada digitalmente) 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-31.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTON ROGERIO LUCHTENBERG (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000321-31.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA MAIA 

DUTRA POLO PASSIVO: NORTON ROGERIO LUCHTENBERG FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 
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à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 19/06/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - 

MT - CEP: 78350-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-16.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER WILLIAM PEREIRA DE CASTRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000322-16.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA MAIA 

DUTRA POLO PASSIVO: EDER WILLIAM PEREIRA DE CASTRO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte 

Data: 19/06/2020 Hora: 13:15 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-28.2012.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010109-28.2012.8.11.0100. REQUERENTE: ELIANE SILVA REQUERIDO: 

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata- se de 

Reclamação proposta por ELIANE SILVA, em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A. Mérito. Não há nos autos, vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A 

Reclamada não trouxe aos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “faturas”, isoladas e eventualmente apresentadas, não 

se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Ademais, na 

fatura apresentada o endereço do titular do cartão é Campo Limpo/São 

Paulo, e como prova os documentos que instrui a inicial a Reclamante 

reside na cidade de Brasnorte/MT. Portanto, não se desincumbiu a parte 

Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. O dano moral decorrente da negativação indevida, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) tornar definitiva a 

tutela concedida ; b) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

2.219,00( dois mil duzentos e dezenove reais) e, c) condenar a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do 

arbitramento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Oficie-se ao 

SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante, referente à negativação aqui discutida, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-98.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CORREIA FILHO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000323-98.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA MAIA 

DUTRA POLO PASSIVO: MANOEL CORREIA FILHO EIRELI - EPP 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte 

Data: 19/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010120-23.2013.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERENTE)

CLAIR HAHN TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUIZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo n.º 8010120-23.2013.8.11.0100 Parte Reclamante: Clair Hahn 

Parte Reclamada: Eletromar Móveis e Eletrodomésticos LTDA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção A parte Requerente pediu o 

cumprimento de sentença, visando receber um débito em aberto deixado 

pela parte Requerida. A parte Requerente foi intimada para manifestar, 

conforme ID 8979198, na data de 29.10.2016, estando o processo sem 

qualquer movimentação, há mais de 3 anos. Denoto ainda que a parte 

Requerente deixou de cumprir determinação, bem como abandonou o 
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processo por mais de 30 (trinta) dias. Assim resta evidente o desinteresse 

da parte Requerente em prosseguir com o processo. Pelo exposto, 

reconheço o abandono da causa, pelo que JULGO EXTINTA a presente 

reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-47.2013.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA FRANDOLOSO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA ANDREIA MARTINS MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010099-47.2013.8.11.0100 Reclamante/Exequente: Neusa 

Maria Frandoloso - ME Reclamada/Executada: Laura Andreia Martins 

Moraes SENTENÇA Vistos, etc. Da exegese dos andamentos processuais, 

verifica-se que o presente feito se encontra em fase de “Cumprimento de 

Sentença” (proveniente do descumprimento de um acordo judicial por 

parte da Executada, conforme Id. nº 8978918). Ademais, extrai-se dos 

autos que este juízo determinou à Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço atualizado da Executada, sob pena de extinção 

do feito (decisão vinculada ao Id. nº 8978936). Pois bem, não obstante 

tivesse sido devidamente intimada (o que, segundo consta do Id. nº 

29918137, restou devidamente certificado pelo Oficial de Justiça do juízo), 

a Exequente deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido. 

Reza o artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 53. (...) § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”. 

(Destaquei). A meu ver, diante da inércia da Exequente (a qual não se 

dignou em apresentar qualquer manifestação, ainda que 

intempestivamente), subentende-se que a mesma desconhece o atual 

paradeiro da parte Executada, motivo pelo qual, nos termos do dispositivo 

legal alhures mencionado, entendo que outro caminho não há a ser 

trilhado, senão contemplar a extinção dos autos. Dispositivo: Diante do 

exposto, com respaldo no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intime-se a parte Exequente da presente sentença. Dispenso a 

intimação da Executada, pois, segundo consta dos autos, o paradeiro da 

mesma é desconhecido. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010144-51.2013.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIOGENES CAMPAGNUCI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Número do Processo: 8010144-51.2013.8.11.0100 Parte Requerente: 

Supermerccado F & F LTDA Parte Requerida: Jose Diógenes Campagnuci 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Verificando nos autos que a parte 

reclamante já alcançou o remédio jurídico satisfatório desejado. Tendo a 

parte a própria parte requerente noticiado nos autos por meio de petição a 

quitação integral da dívida, bem como requereu a extinção do feito. Posto 

isto, ante a informação de que o débito fora quitado, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com lastro legal no disposto artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. 

Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se este processo. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-37.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FAVORINO RIBEIRO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO OAB - MT11991/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO LEANDRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo n.º 8010067-37.2016.8.11.0100 Parte Reclamante: Favorino 

Ribeiro Soares Parte Reclamada: Aparecido Leandro da Silva Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção A parte Requerente foi intimada 

para requerer o que entender de direito, conforme ID 26049628, entretanto 

deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certificado no ID 31287708. 

Denoto ainda que a parte Requerente deixou de cumprir determinação, 

bem como abandonou o processo por mais de 30 (trinta) dias. Assim resta 

evidente o desinteresse da parte Requerente em prosseguir com o 

processo. Pelo exposto, reconheço o abandono da causa, pelo que 

JULGO EXTINTA a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-40.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO HORIZONTE CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

- ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO APARECIDO BARRETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 1000258-40.2019.8.11.0100 Reclamante: Novo Horizonte 

Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda. - ME Reclamado: Silvano 

Aparecido Barreto SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da 

exegese dos andamentos processuais, verifica-se que o Reclamado não 

restou devidamente citado, pois, conforme “CERTIDÃO” anexa ao Id. nº 

20570368, não foi informado nenhum endereço na petição inicial. Ademais, 

oportuno registrar que a empresa Demandante foi instada por este juízo a 

informar um novo endereço do Reclamado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (decisão vinculada ao Id. nº 26635852). Preconiza o 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil que: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III – por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. 
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(Destaquei). In casu, consigna-se que, apesar de ter sido devidamente 

intimada (o que pode ser atestado por meio de uma simples consulta na 

aba “expedientes” do sistema PJE), a Reclamante deixou transcorrer in 

albis o prazo que lhe havia sido concedido e ainda, abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, não subsistindo dúvidas acerca do seu 

desinteresse em prosseguir com a presente demanda. Por derradeiro, com 

respaldo nas sucintas considerações exaradas neste decisum, entendo 

que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir o 

processo por abandono da causa. Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

nos termos do artigo 485, III, do CPC/2015, JULGO O PROCESSO EXTINTO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intime-se a parte 

Autora por sua advogada. Dispenso a intimação do Reclamado, visto que 

sequer chegou a ser citado. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-82.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FERNANDES CORREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo n.º 1000014-82.2017.8.11.0100 Parte Reclamante: Eneida 

Teresinha Frandoloso & CIA LTDA - EPP Parte Reclamada: Alessandro 

Fernandes Correia Vistos etc. Compulsando o procedimento, constata-se 

que a parte Requerente pleiteou o pedido de desistência, conforme petição 

acostada no ID 297714696, sob o fundamento de que desiste de 

prosseguir com a presente ação na forma do Art. 485, Inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, e enunciado 90 do FONAJE. Pois bem. Nos 

termos do Enunciado n. 90 (FONAJE), HOMOLOGO a desistência 

apresentado pela parte autora e JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se a parte requerente, por seu advogado. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intime-se a parte requerente, por seu 

advogado. Dispenso a intimação da parte requerida, vez que sequer 

chegou a ser citado. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-94.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR NELSO MOMBACH EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALVES CARNEIRO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 8010350-94.2015.8.11.0100 Reclamante: Arthur Nelso 

Mombach EIRELI - EPP Reclamada: Gonçalves Carneiro & Cia Ltda. - ME 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da exegese dos 

andamentos processuais, verifica-se que, diante do lapso temporal 

decorrido desde o protocolo da peça vestibular, a parte Autora foi instada 

por este juízo a se manifestar sobre o interesse em continuar com a 

demanda ou ainda, requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito (decisão vinculada ao Id. nº 

27531549). Preconiza o artigo 485, III, do Código de Processo Civil que: 

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III – por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;”. (Destaquei). In casu, consigna-se que, apesar de ter 

sido devidamente intimada (o que pode ser atestado por meio de uma 

simples consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), a Reclamante 

deixou transcorrer in albis o prazo que lhe havia sido concedido e ainda, 

abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, não subsistindo dúvidas 

acerca do seu desinteresse em prosseguir com a presente demanda. Por 

derradeiro, com respaldo nas sucintas considerações exaradas neste 

decisum, entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, 

senão extinguir o processo por abandono da causa. Dispositivo: Diante de 

todo o exposto, nos termos do artigo 485, III, do CPC/2015, JULGO O 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de 

Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-45.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENARA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT27480-O (ADVOGADO(A))

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AMARO FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo n.º 1000053-45.2018.8.11.0100 Parte Reclamante: Domiciano 

Comércio de Materiais de Construção LTDA - EPP Parte Reclamada: José 

Amaro Fernandes Vistos etc. Compulsando o procedimento, constata-se 

que a parte Requerente apresentou pedido de desistência, conforme 

petição acostada no ID 30632604, sob o fundamento de que desiste de 

prosseguir com a presente ação na forma do Art. 485, Inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, e enunciado 90 do FONAJE. Pois bem. Nos 

termos do Enunciado n. 90 (FONAJE), HOMOLOGO a desistência 

apresentado pela parte autora e JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intime-se a parte autora, por seu advogado. Dispenso a intimação da parte 

requerida, visto não existir endereço atualizado no feito. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-41.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENARA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT27480-O (ADVOGADO(A))

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo n.º 8010155-41.2017.8.11.0100 Parte Reclamante: Domiciano 

Comércio de Materiais de Construção LTDA - EPP Parte Reclamada: Valdir 

de Jesus Vistos etc. Compulsando o procedimento, constata-se que a 
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parte Requerente pleiteou o pedido de desistência, conforme petição 

acostada no ID 29944648, sob o fundamento de que desiste de prosseguir 

com a presente ação na forma do Art. 485, Inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, e enunciado 90 do FONAJE. Pois bem. Nos termos do 

Enunciado n. 90 (FONAJE), HOMOLOGO a desistência apresentado pela 

parte autora e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intime-se a parte 

requerente, por seu advogado. Dispenso a intimação da parte requerido, 

visto não existir endereço atualizado. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-65.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

LENARA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT27480-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO CAROLINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo n.º 8010382-65.2016.8.11.0100 Parte Reclamante: Domiciano 

Comércio de Materiais de Construção LTDA - EPP Parte Reclamada: Carlos 

Roberto Carolino Vistos etc. Compulsando o procedimento, constata-se 

que a parte Requerente pleiteou o pedido de desistência, conforme petição 

acostada no ID 31065429, sob o fundamento de que desiste de prosseguir 

com a presente ação na forma do Art. 485, Inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, e enunciado 90 do FONAJE. Pois bem. Nos termos do 

Enunciado n. 90 (FONAJE), HOMOLOGO a desistência apresentado pela 

parte autora e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000278-64.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000278-64.2020.8.11.0110. Vistos. Trata-se de Execução de Título 

Judicial promovido por KENIA CRISTINA BORGES contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO. Compulsando os autos, constato que a fazenda pública 

foi intimada para, querendo, opor embargos, contudo, concordou com os 

cálculos apresentados (Id.31436958), e solicitou que o Exequente 

deposite em cartório os originais das certidões que instruem o presente 

executivo. Pois bem, considerando a inexistência de embargos, 

HOMOLOGO os cálculos de Id. 30072628, determinando a expedição de 

ofício requisitório do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) no 

valor apresentado de R$ 9.285,10 (nove mil duzentos e oitenta e cinco 

reais e dez centavos), em favor da parte exequente, observando-se o 

disposto no art. 535, bem como na Constituição Federal (art. 100). 

Intime-se a parte exequente para depositar em cartório as certidões 

originais que instruem a presente execução. Após, certifique-se e 

cientifique-se o executado dos documentos retidos em cartório, conforme 

solicitado em Id.31436958. Depois de informado o pagamento, expeça(m)

-se o(s) necessário(s) alvará(s) para levantamento da quantia depositada. 

Após, nada sendo requerido, volvam-me os autos conclusos para 

prolação de sentença de quitação do débito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campinápolis/MT, 23 de abril de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000056-04.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 05 de outubro de 2017, 

às 12:45 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000056-04.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000056-04.2017.8.11.0110. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS 

OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença c/c Pedido de Efeito 

Suspensivo, conforme Id nº 23204753. O valor principal da condenação 

se refere a R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), conforme sentença (Id nº 

12851261), confirmada em acórdão (Id nº 22644335). A parte exequente 

requereu a certidão de crédito para habilitação no processo de 

Recuperação Judicial no valor de R$ 8.801,52 (oito mil oitocentos e um 

reais e cinquenta e dois centavos), conforme (Id nº 22750451). A parte 

executada, aduz estar em fase de recuperação judicial (Id nº 23204753), 

requerendo a declaração de excesso da execução no montante de R$ 

2.459,27 (Dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete 

centavos), bem como a extinção desse feito em razão da novação do 

crédito. Sob o argumento de que os critérios de aplicação dos juros de 

mora e correção monetária só incidem até a data do pedido de 

recuperação judicial, conforme (Id nº 23204753 - fl.53). Fora determinada 

a intimação da exequente para se manifestar, porém esta deixou 

transcorrer in albis o prazo (Id nº 25628168). Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, em relação ao valor 

principal da condenação, referente a R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), 

conforme acordão de Id nº 22644335, transitado em julgado (Id nº 

22644339). Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, verifico 

que foi aprovado plano de recuperação judicial da empresa executada – 

OI S.A, conforme decisão proferida no dia 08/01/2018, do juízo da 7ª Vara 
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Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do processo nº 

0203711-65.2016.8.19.0001. O teor do art. 6°, § 4°, da Lei n° 11.101/2005, 

dispõe que na recuperação judicial a suspensão da execução individual 

em nenhuma hipótese excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e 

oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação. 

Segundo estabelece o art. 59 do mesmo Diploma Legal, o crédito em 

execução individual que for precedente ao deferimento do plano de 

recuperação judicial será objeto de novação. Verifica-se que a lei dispõe 

expressamente sobre a suspensão das execuções individuais frente ao 

processamento da Recuperação Judicial, porém, nada esclarece sobre o 

prosseguimento destas execuções após a decisão que concede 

judicialmente a recuperação, ou seja, se as execuções individuais devem 

permanecer suspensas ou ser extintas. Essa questão foi objeto de análise 

no julgamento do Recurso Especial 1.272.697/DF, que tramitou perante o 

Superior Tribunal de Justiça, tendo como relator o Ministro Luís Felipe 

Salomão, o qual evidenciou a distinção entre o processamento da 

Recuperação e a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, 

esclarecendo que a suspensão apresentada na lei só pode ser 

considerada até a aprovação do Plano, de modo que após a mencionada 

aprovação, o crédito é novado, devendo ser satisfeito de acordo com as 

condições estabelecidas no plano. No julgado, pacificou-se o 

entendimento de que, em caso de descumprimento do plano dentro do 

período previsto de dois anos (art. 59), será decretada a falência da 

empresa recuperanda ou, se descumprido o plano em prazo posterior, o 

credor habilitado no plano de recuperação poderá requerer a execução da 

decisão que aprovou o plano, valendo-se de título executivo judicial, 

conforme disposto no art. 59, § 1º, da lei. 11.101/05, ou requerer a 

falência. Trago a baila o posicionamento do STJ: DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. 

EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da 

obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há 

possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de 

recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que 

haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a 

obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é 

decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito 

no juízo universal. 4. Recurso especial provido. (REsp 1272697/DF, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, 

DJe 18/06/2015) DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. 

APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. 

NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, 

definiu a tese de que: "A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor 

do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado 

em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, 

em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o 

plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático 

das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (REsp 1212243/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 29/09/2015) 

Note-se que não há a possibilidade de retomada das execuções 

individuais após a decisão que autoriza o plano de recuperação judicial, 

tendo em vista que as condições antes pactuadas foram novadas (artigo 

59, caput, da lei n. 11.101/05) e só terão seus direitos e garantias 

reconstituídas caso seja decretada a falência. Nesse sentido: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - CRÉDITO PRECEDENTE AO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCLUSÃO – NOVAÇÃO - 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Resultando evidenciado que o crédito em 

execução, precedente ao deferimento do Plano de Recuperação Judicial 

da agravante e neste incluído, restou submetido a novação, nos termos do 

art. 59 da Lei de Falências, imperiosa se faz a extinção da ação executiva, 

eis que desaparecida a obrigação original, na qual se embasa. TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DÉCIMA SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL – AGRAVO N° 1.0024.05.581928-8/004 - COMARCA DE 

BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): CALÇADOS SAN MARINO LTDA - 

AGRAVADO(A)(S): ARTWORK COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA - 

RELATOR: EXMO. SR. DES. NILO LACERDA. Com efeito, seria irrazoável 

deferir o pedido de recuperação judicial e ao mesmo tempo autorizar o 

prosseguimento das execuções individuais, porquanto, segundo dispõe o 

art. 47 da Lei n° 11.101/2005, a finalidade da medida é justamente 

“viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 

devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego 

dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica”. Assim, considerando-se que há decisão concedendo a 

recuperação judicial da empresa devedora nos autos em trâmite no juízo 

da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, a presente ação 

deve ser extinta, em relação ao valor principal, podendo o credor requerer 

a execução da decisão que aprovou o plano ou requerer a falência da 

empresa, conforme alhures demonstrado. Desta feita, em relação ao 

excesso informado pela executada, prudente a devida atualização pela 

contadoria judicial e posteriormente, deve ser expedida certidão em favor 

do exequente sobre o crédito do VALOR PRINCIPAL. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fundamento nas disposições do artigo 924, inciso III, do 

Código de Processo Civil, opino pelo julgamento de extinção do feito sem 

apreciação do mérito da causa. Determino a atualização do débito pela 

contadoria judicial, à luz da decisão da Egrégia Turma Recursal (Id nº 

22644335), e, em seguida, a expedição de certidão de crédito em favor da 

parte exequente. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Campinápolis – MT, 22 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000008-40.2020.8.11.0110
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Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000008-40.2020.8.11.0110. EXEQUENTE: WILLIAN GONCALVES LINO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de Embargos à Execução, proposto por ESTADO DE MATO GROSSO em 

face de WILLIAN GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA. O embargante aduziu 

excesso na execução dos juros de mora, argumentando que o índice de 

correção Monetária e dos Juros de Mora fora aportada de maneira 

equivocada em sua elaboração, e que, o cálculo deveria aplicar incidência 

apenas no momento da citação da parte executada, conforme (Id nº 

31440393). Requerendo a aplicação dos cálculos da correção monetária e 

incidência de juros moratórios nos períodos e índices apontados no valor 

de R$ 15.751,49 (Quinze mil setecentos e cinquenta e um reais e quarenta 

e nove centavos). Apresentou cálculos (Id nº 31440394). A parte 

embargada apresentou impugnação aos embargos, tempestivamente (Id nº 

31464350). É sucinto o relatório. Fundamento e decido. Pois bem. A 

pretensão da parte autora está alicerçada no suposto excesso de 

execução, pugnando pela readequação, juntando na exordial o 

demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Cabível na presente a 

aplicação do dialogo das fontes, entre CPC e CDC. Desta feita, a análise 

dos autos demonstra que o embargante fundamenta a sua pretensão no 

excesso de execução, colacionando aos autos o demonstrativo 

discriminado e atualizado dos valores que entende correto. Nesse 

diapasão, oportuno trazer à colação a dicção do Código de Processo Civil 

sobre o tema: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá 

alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - 

penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou 

cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias 

necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa 

certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - 

qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de 

conhecimento. § 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser 

impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 

ciência do ato. § 2o Há excesso de execução quando: I - o exequente 

pleiteia quantia superior à do título; II - ela recai sobre coisa diversa 

daquela declarada no título; III - ela se processa de modo diferente do que 

foi determinado no título; IV - o exequente, sem cumprir a prestação que 

lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado; V - o 

exequente não prova que a condição se realizou. § 3o Quando alegar que 

o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do 

título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende 

correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu 

cálculo. § 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o 

demonstrativo, os embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, 

sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único 

fundamento; II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o 

juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Negritei De outro 

norte, a parte Embargada alegou que o crédito se constitui com a 

sentença, pela qual o contratado finalizou o trabalho, fazendo jus a seus 

honorários, conforme (Id nº 31464350). Apresentou cálculos no valor de 

R$ 16.216,18 (Dezesseis mil duzentos e dezesseis reais e dezoito 

centavos), conforme (Id nº 31464351). Requerendo a improcedência dos 

Embargos à Execução tendo em vista não haver causa de extinção, 

argumentando que a dívida não fora negada pela Fazenda Pública deste 

Estado, sendo alcançada pelo instituto da preclusão. Apesar das 

alegações da parte Embargada, vejo que razão assiste ao Embargante ao 

que refere o termo de incidência a partir da citação, vejamos: Embargos a 

execução nº.: 0000397-35.2012.8.11.0009 Origem: 3° vara da comarca de 

Colíder Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO Recorrido(s): 

ROGERIO LAVEZZO Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 16/03/2020 EMENTA EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VERIFICAÇÃO DO VALOR DA URH A ÉPOCA – 

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA E 

DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA DEMAIS ATOS EXECUTIVOS – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo sido verificado o excesso 

de execução, necessário o acolhimento do recurso para adequação dos 

valores e prosseguimento da execução. (N.U 0000397-35.2012.8.11.0009, 

TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020). 

Negritei. Deste modo, os embargos precisam ser acolhidos para que o 

termo de incidência dos juros e mora sejam a partir da citação, pendendo 

apenas os cálculos para sequência ou não da marcha, que deverá ficar a 

cargo da contadoria, sendo que devem ser remetidos para este fim. 

DISPOSITIVO. Posto isso, opino pelo julgamento de SENTENÇA COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à 

execução nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem condenação em 

honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Realizadas as deliberações, arquivem-se. Campinápolis – MT, 

27 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 34083 Nr: 115-77.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SERVIÇO BRASILEIRO DE 

APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILQUER G DE OLVIERA ME, UILQUER 

GONÇALVES DE OLIVEIRA, DOMINGOS OLIVEIRA CRUZ, CELINA 

FERREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. DispositivoAcolho o pedido do exequente para declara a 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa Uilquer G de 

Oliveira ME, de modo que passa a integrar o polo passivo da execução o 

seu sócio, Uilquer G. de Oliveira. Remetam-se os autos ao Cartório 

Distribuidor para que seja incluído no polo passivo, o nome do Uilquer G. 

de Oliveira.III – Após, voltem-me para deliberar acerca do pedido de 

penhora online.IV – Intimem-se.Campinápolis/MT, 16 de março de 

2020.Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 38966 Nr: 1100-75.2017.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIETA RERÃPU XAVANTE TSEREWANO’ ÕWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Código: 38966

Vistos.

Trata-se de Execução se Sentença proposto por MARIETA RERÃPU 

XAVANTE TSEREWANO’ ÕWE, em face do Banco Itaú BMG todos 

devidamente qualificados nos autos.

Manuseando os autos, verifica-se que a parte Requerida juntou 

comprovante de depósito judicial de fls.51/55, referente à condenação.

Em fls. 62/63, a parte Requerente manifesta discordando em relação aos 

valores depositados, e requerendo que seja feita a expedição de alvará 

dos valores que já se encontram depositados.

 Desta forma, considerando o pedido de fls. 62/63, EXPEÇA-SE alvará dos 

devidos valores que encontram-se depositados na conta única.

INTIME-SE a parte Requerida, para em 15 (quinze) dias manifestar acerca 

dos valores impugnados pela parte Requerente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.
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Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 37732 Nr: 267-57.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFIM TSEREUNHITIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, verificada a desídia do requerente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do 

Novo CPC. Sem custas e honorários sucumbenciais.P.I.C.Transitada em 

j u l g a d o ,  a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s ,  c o m  a s  b a i x a s 

necessárias.Campinápolis/MT, 03 de março de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43175 Nr: 1202-63.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAMBIER, YAMASAKI, 

BEVERVANÇO & LOBO ADVOGADOS - OAB:OAB/PR2049

 Código: 43175

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Campinápolis/MT, 16 de março de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 38966 Nr: 1100-75.2017.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIETA RERÃPU XAVANTE TSEREWANO’ ÕWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 CÓDIGO: 38966

Vistos.

INTIME-SE a parte executada, para em 15 (quinze) dias manifestar acerca 

dos valores impugnados pelo Autor nas fls. 62/65.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 17 de março de 2020.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 2/2020-GAB

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA THATIANA DOS SANTOS, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CLÁUDIA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

ETC...

Considerando a exoneração da Assessora de Gabinete I, Ana Jéssika 

Souza da Silva, a partir desta data;

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar em parte a Portaria n. 01/2020-GAB, conforme segue:

 ONDE SE LÊ:

 "Art. 2º - Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, através dos telefones: (65) 99618-7973 – 

e - m a i l :  H Y P E R L I N K  " m a i l t o : a n a j e s s i k a . s i l v a @ t j m t . j u s . b r " 

anajessika.silva@tjmt.jus.br ou (66) 99976-1293 – e-mail: HYPERLINK 

"mailto:simone.zortea@tjmt.jus.br" simone.zortea@tjmt.jus.br, para regular 

agendamento."

LEIA-SE:

"Art. 2º - Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, através dos telefones: (66) 99976-1293 – 

e - m a i l :  H Y P E R L I N K  " m a i l t o : s i m o n e . z o r t e a @ t j m t . j u s . b r " 

s i m o n e . z o r t e a @ t j m t . j u s . b r ,  e - m a i l :  H Y P E R L I N K 

"mailto:thatiana.santos@tjmt.jus.br" thatiana.santos@tjmt.jus.br, para 

regular agendamento."

Ar. 3º - Permanecendo inalterados os demais itens que não conflitarem 

com a presente portaria.

 Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Cláudia-MT, 27 de abril de 2020.

 Thatiana dos Santos

 Juíza de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89368 Nr: 364-21.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFDC, FDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT, JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - OAB:6739-A/MT

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para fim de 

CONDENAR o Réu ao pagamento de alimentos no importe de 43% do 

salário mínimo nacional, importando nesta data em R$ 449,35 

(quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos) bem 

como deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias (despesas médicas e odontológicas, desde que não 

acobertadas pelo SUS, material escolar, dentre outras).

Consigno, ainda, que aludida importância deverá ser depositada, 

mensalmente, em conta bancária indicada pela genitora, ou ser paga 

diretamente a ela, mediante recibo. Além disso, o pagamento deverá 

ocorrer até o 15º dia subseqüente ao mês vencido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102238 Nr: 1026-14.2018.811.0101

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Primeiramente, intime-se a Requerida para dar continuidade ao 

atendimento psicológico da filha com a psicóloga credenciada, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de responder a crime de desobediência. 
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Notifique-se a psicóloga sobre o teor desta decisão.

2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de julho de 

2020, às 15:00 horas, a fim de ouvir as menores bem como as partes e 

eventuais testemunhas, cujo rol deverá ser acostado aos autos no prazo 

de 10 (dez) dias bem como informarem se desejam a intimação judicial 

para o ato.

3. Com relação à realização do exame de DNA, a parte autora foi intimada 

para informar se tem condições de arcar com o valor integral do exame, já 

que a Requerida informou que não concorda em pagar a metade do valor, 

mas até o presente momento não manifestou.

4. Int.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105362 Nr: 2525-33.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDE, HRDDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de execução de alimentos promovida por H.R.D.V., 

representados por sua genitora GESSICA DILSCHNEIDER EUFRASINO em 

face de RENATO DE VARGAS, visando o pagamento dos alimentos em 

atraso.

A inicial foi recebida sendo determinada a citação do Executado para 

pagar o débito (Referência 11).

Consta na Referência 18 que houve a quitação dos débitos, requerendo a 

parte Exequente a extinção do feito

É, em síntese, o Relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, conforme 

Referência 18.

 III – DISPOSITIVO

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Custas pela autora, que é beneficiária da Justiça Gratuita.

P.R. Desnecessária intimação das partes.

Certificado o trânsito em julgado, proceda-se o arquivamento com as 

cautelas de estilo.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90453 Nr: 847-51.2016.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCENI WALDEMAR ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON LARA 21295087820 (LARA 

AUTO-CENTER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIELE ALBRING - OAB:18703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91784 Nr: 1587-09.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON SOKOLOVSKI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Intimação para pagamento, devendo para 

tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), 

correspondente ao zoneamento "Cláudia - Centro", bem como encaminhar 

a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91789 Nr: 1592-31.2016.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giacoppini Indústria e Comércio de Madeira 

Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS PEDRO CARVALHO - 

OAB:338383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85506 Nr: 349-86.2015.811.0101

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSLÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, por 

conseguinte, DECRETO, por sentença, o divórcio do casal JOAQUIM 

GONÇALVES e EUZENIRA DO SOCORRO LIMA GONAÇVES, julgando 

dissolvida a sociedade conjugal existente entre ambos (art. 1.571, inciso 

IV, CC).

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

observando-se que a parte Autora é beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

averbação ao Ofício do Registro Civil, passando a cônjuge virago utilizar o 

nome de solteira: EUZENIRA DO SOCORRO PEREIRA LIMA.

Em razão da atuação da nobre defensora dativo Dra. Tania Mara Rosa 

Finger, CONDENO o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários 

advocatícios no valor de 2 URH da Tabela de Honorários da OAB/MT, 

referentes aos honorários advocatícios. Expeça-se certidão, nos termos 

do Provimento n. 09/2007 da CGJ.

P.R.I.

Após, obedecidas às formalidades da CNGC, arquivem-se.

Cláudia, 29 de abril de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85982 Nr: 582-83.2015.811.0101
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 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ZENILDE BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em consulta ao andamento processual do agravo de instrumento n. 

1012237-08.2019.8.11.0000, foi desprovido e arquivado definitivamente. 

Assim, cumpra-se a decisão que determinou a restituição dos bens.

2. Após, cumprido o ato, desapensem-se e arquivem-se, com as baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91782 Nr: 1585-39.2016.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON SOKOLOVSKI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação monitória proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT 

em face de JACKSON SOKOLOVSKI ALVES, requerendo o pagamento do 

valor de R$ 11.913,77 (onze mil, novecentos e treze reais e setenta e sete 

centavos).

 A parte devedora mesmo devidamente citada conforme Ref. 14 e não 

apresentou embargos no prazo legal.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação monitória tem natureza cognitiva sumária, podendo ser utilizada 

pelo credor que possua prova escrita de um crédito sem força de título 

executivo, e que diante da autenticidade de tal documento pretende obter 

a satisfação do seu direito. Assim sendo, pretende-se aqui a cobrança de 

crédito oriundo de contrato de fornecimento, mediante a constituição do 

respectivo título executivo judicial.

No caso vertente, não tendo sido opostos embargos, o artigo 701, § 2º, do 

Código de Processo Civil, em sua segunda parte, dispõe que:

 “Artigo 701, § 2º: Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.”

Assim, indefiro por ora o pedido de penhora on line, feito pelo autor.

Por conseguinte, CONVERTO o presente feito em Ação de Execução, e 

determino o regular prosseguimento do feito.

 Para tanto, intime-se a parte requerida para que, em 15 dias, efetue o 

pagamento do montante, sob pena de multa de 10% prevista no artigo 523, 

do CPC.

Diligências necessárias.

Cláudia, 29 de abril de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84816 Nr: 1636-21.2014.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607, Volnei Copetti - OAB:58099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte autora 

aduzindo que houve contradição na decisão que deferiu a busca de 

endereços e a citação do Requerido.

DECIDO.

Com razão a parte embargante, eis que na decisão que deferiu a busca de 

endereço, consta a determinação para citação, quando em verdade é para 

determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, 

conforme já determinado na decisão constante na Ref. 04.

Assim, RECEBO os embargos de declaração interpostos e no mérito, 

CONCEDO provimento para o fim de determinar que seja EXPEDIDO 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO nos endereços constantes na 

decisão de Ref. 55. No mais, cumpra-se a decisão de Ref. 04.

Int.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105539 Nr: 2607-64.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAMARI SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:MT 18.806, Mauricio Aude - 

OAB:MT-4667, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/O, PEDRO 

SYLVIO SANO LITVAY - OAB:MT 7.042

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

2. Após, conclusos para saneamento do feito ou sentença.

Cláudia, 29 de abril de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 107267 Nr: 3395-78.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Righi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUMASA AGRICOLA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - 

OAB:21114/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

2. Após, conclusos para saneamento do feito ou sentença.

Cláudia, 29 de abril de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000270-39.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA VANUZA TERRA NEGRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA OAB - MT0020617A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | 

COLNIZA/MT Vistos, De início, INTIME-SE o autor para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 350 do CPC). No mais, 

nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, decorrido o prazo acima 

mencionado, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que entendem necessárias e 

justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Havendo ou não 

manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os autos 

conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

CUMPRA-SE. De Juína para Colniza-MT, data da assinatura eletrônica. 

V a g n e r  D u p i m  D i a s  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Amapola, S/Nº, Centro, 

Colniza-MT - Cep:78335-000, Fone: (66) 3571-1890.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000072-02.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

GUARIBENSE INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS 

LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0020257A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | 

COLNIZA/MT Vistos, Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. CUMPRA-SE. De 

Juína para Colniza-MT, data da assinatura eletrônica. Vagner Dupim Dias 

J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Amapola, S/Nº, Centro, 

Colniza-MT - Cep:78335-000, Fone: (66) 3571-1890.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 78767 Nr: 1629-12.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NEY MARTINS JUNIOR - 

OAB:2280

 Vistos,I.DA REVISITAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVATendo em vista a 

Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, MANTENHO a prisão 

preventiva de MOÍSES FERREIRA DE SOUZA, tanto mais porque se trata 

de suspeita de uma série de homicídios que resultou na morte de nove 

pessoas, contexto que eleva sua liberdade a um RISCO CONCRETO À 

ORDEM PÚBLICA.II – DO RECEBIMENTO DO RECURSOTendo em vista que 

o prazo para interposição de recurso contra sentença de pronúncia inicia 

a partir da intimação pessoal do acusado e não da intimação do causídico, 

CHAMO o feito à ORDEM para revogar a decisão de ref. 659 que não 

recebeu o recurso de ref. 654 por considera-lo intempestivo e, via de 

consequência, RECEBER o recurso em sentido estrito interposto pela 

Defesa, com fulcro no art. 581, inciso IV, do Código de Processo 

Penal.VISTA ao Ministério Público para contrarrazões e CONCLUSOS para 

deliberação.CUMPRA-SE.De Juína para Colniza-MT, data da assinatura 

eletrônica.VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 63708 Nr: 1115-98.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT, FLAVIO LEMOS GIL - OAB:OAB/MT 

14933/B

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido 

e DECRETO a prisão preventiva de SAMUEL ALVES DOS SANTOS e 

LEONARDO GOLÇALVES DOMINGOS, , MANTENHO a prisão preventiva 

do réu SAMUEL ALVES DOS SANTOS. ” (grifo nosso), MANTENHO a 

prisão preventiva de SAMUEL ALVES DOS SANTOS, tanto mais porque se 

trata de suspeita de homicídio qualificado, roubo e furto, contexto que 

eleva a sua liberdade a um RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA.II – DO 

DECURSO DO PRAZO PARA AS ALEGAÇÕES FINAIS Tendo em vista o 

pedido da Defesa de fl. 592, Vol. III, acerca da intimação equivocada para 

outro advogado, em 12.03.2020 foi determinada nova intimação do 

advogado constituído pelo acusado, para a apresentação de memoriais 

finais escritos no prazo fatal de 5 (cinco) dias (fl. 597, Vol. III).Todavia, 

levando em conta que os prazos processuais dos processos judiciais e 

administrativos físicos e eletrônicos ficarão suspensos até o dia 30 de 

abril de 2020, consoante Resolução n. 313, de 19 de março de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça e Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 

2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, decorrendo o 

prazo acima mencionado sem que haja superveniente prorrogação, 

CERTIFIQUE-SE a Secretaria do cumprimento da determinação de fl. 597, 

Vol. III e, após, CONCLUSOS.No mais, OFICIE-SE ao Juízo da 3ª Vara 

Criminal da Comarca de Juína, onde o acusado se encontra recluso, 

acerca desta decisão, conforme requisitado à fl. 479, Vol. III.CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defesa.CUMPRA-SE.De Juína para Colniza-MT, 08 de 

abril de 2020.VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 35476 Nr: 1909-95.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Oliveira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16173/O

 Vistos,Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado 
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pela Defesa do acusado ROGÉRIO OLIVEIRA NUNES, alegando, em 

síntese, que não há dados concretos a demonstrar sua periculosidade, 

bem como o fato do acusado possuir emprego e residência fixa no 

município de Juruena-MT não implica presunção de fuga (fl. 86-94).Instado 

a manifestar, o Ministério Público manifestou contrariamente ao pleito (fl. 

96-97)., INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ora 

formulado, tanto mais porque se trata de suspeita de homicídio duplamente 

qualificado, contexto que eleva a sua liberdade a um RISCO CONCRETO À 

ORDEM PÚBLICA.Por fim, INTIME-SE a Defesa para APRESENTAR resposta 

à acusação, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, do CPP).CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defesa.COMUNIQUE-SE ao Juízo da Vara Única da 

Comarca de Cotriguaçu – onde o acusado se encontra segregado -, 

acerca desta decisão.CUMPRA-SE, com urgência, por se tratar de réu 

preso, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.De Juína para Colniza-MT, 28 de abril de 2020VAGNER 

DUPIM DIASJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000125-80.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES FLORINDA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO(A))

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | 

COLNIZA/MT Vistos, Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. CUMPRA-SE. De 

Juína para Colniza-MT, data da assinatura eletrônica. Vagner Dupim Dias 

J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Amapola, S/Nº, Centro, 

Colniza-MT - Cep:78335-000, Fone: (66) 3571-1890.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000321-68.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON ALEX VINOTTI OAB - PR92992 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000321-68.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: LEANI FRIEDRICH RICHTER REQUERIDO: ARTEMIO RICHTER 

Vistos... I DA ATUAL FASE PROCESSUAL A contestação apresentada 

pela requerida suscitou preliminares. A impugnação rebateu os 

argumentos. Havendo preliminares, passa-se a analisá-las. II DAS 

PRELIMINARES II.1 DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Afirma a 

parte-requerida que o autor, por mais de uma vez, atribuiu valor incorreto 

à causa, inclusive não corrigindo quando de decisão judicial neste sentido. 

Pois bem. Verifica-se que o valor da causa foi corrigido de ofício, 

conforme disposição do artigo 292, §3º, do CPC. Assim, não obstante a 

alegação do requerido de que o valor foi atribuído incorretamente, não 

está pendente a questão para análise. Deste modo, tendo em vista a 

correção de ofício pelo juízo, AFASTA-SE a preliminar suscitada. II.2 DA 

REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO 

REQUERENTE Alega a parte-requerida que o benefício da justiça gratuita 

concedido à autora deve ser revogado, afirmando ser ela detentora de 

grande soma em dinheiro. Ocorre que não foi concedida a justiça gratuita 

à parte-autora, tão somente permitido o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias ao final da demanda, não incluindo diligências no transcorrer da 

marcha processual. Posto isto, AFASTA-SE a preliminar arguida. II.3 DA 

ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA EMENDA À INICIAL Alega a 

parte-requerida que a emenda à inicial foi feita intempestivamente, motivo 

pelo qual requer a extinção sem resolução do mérito. Verifica-se nos 

autos que realmente foi apresentada intempestivamente a emenda à inicial, 

porém se deve levar em consideração a ideia da economia processual, já 

que a extinção sem resolução do mérito não impede a propositura da 

demanda novamente e, pela análise do caso concreto, a demanda seria 

novamente protocolada. Cabe mencionar o disposto no artigo 283 do CPC: 

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação 

dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os 

que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. 

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde 

que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. Assim, a extinção 

dos autos sem resolução do mérito, no presente caso, afrontaria o 

princípio da economia processual e a prevalência do julgamento do mérito. 

Portanto, AFASTA-SE a preliminar. III DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

A parte-autora opôs embargos de declaração em relação à decisão inicial, 

que negou a tutela para alimentos provisionais. A parte embargada 

apresentou manifestação. Antes de analisar o caso concreto, imperioso 

relembrar o alcance dos embargos de declaração e, por entender 

necessário para a elucidação da matéria, destaca-se também alguns 

aspectos doutrinários sobre o tema. Do Código de Processo Civil: Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o. Quanto ao objetivo dos embargos de 

declaração, Luiz Rodrigues Wambier ensina que: (...) O objetivo dos 

embargos de declaração é a revelação do verdadeiro sentido da decisão. 

(WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. vol. 1, 3ª 

ed., Revista dos Tribunais, São Paulo). Com relação aos pressupostos dos 

embargos de declaração, José Frederico Marques, leciona o seguinte: (...) 

Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão 

contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem 

gravame ao recorrente. (MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito 

Processual Civil. vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, 

p. 236). Esmiuçando os vícios que legitimam a oposição dos embargos, 

leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: A omissão refere-se à 

ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o 

órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que 

deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). Ao órgão 

jurisdicional é exigida a apreciação tanto dos pedidos como dos 

fundamentos de ambas as partes a respeito desses pedidos. Sempre que 

se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os 

fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa 

necessidade será verificada no caso concreto, em especial na hipótese 

de cumulação de pedidos, de causas de pedir e de fundamentos de 

defesa. [...] O parágrafo único especifica que se considera omissa a 

decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de 

casos repetitivos (recursos especial ou extraordinário repetitivos e 
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incidente de resolução de demandas repetitivas) ou em incidente de 

assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que 

incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1.º, do Novo 

CPC, dispositivo responsável por inovadoras exigências quanto à 

fundamentação da decisão. [...] A obscuridade, que pode ser verificada 

tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza 

e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a 

respeito das questões resolvidas. O objetivo do órgão jurisdicional ao 

prolatar a decisão é ser entendido, de preferência por todos, inclusive as 

partes, ainda que tal missão mostre-se extremamente inglória diante do 

nível cultural de nosso país. De qualquer forma, uma escrita simples, com 

palavras usadas com frequência no dia a dia, limitação de expressões em 

língua estrangeira ao mínimo indispensável, bem como a utilização de 

termos técnicos com ponderação, que apesar de imprescindíveis à 

qualquer ciência, não precisam ser empregados na decisão sem qualquer 

proveito prático, auxiliam na tarefa de proferir decisões claras e 

compreensíveis. O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos 

de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem 

proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma 

logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem 

ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de 

direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a 

fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve 

ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a 

fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do 

acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da 

sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado. [...] Erro 

material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma 

evidente à vontade do órgão prolator da decisão. Mesmo estando previsto 

como vício passível de saneamento por meio dos embargos de declaração 

a alegação de erro material não depende dos embargos de declaração, 

inclusive não havendo preclusão para sua alegação, que pode ser feita 

até mesmo depois do trânsito em julgado da decisão. (Manual de direito 

processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. 

p. 3.250/3.253). Vê-se, portanto, que os embargos de declaração têm 

como hipóteses a omissão, obscuridade, contradição ou erro material, 

sendo que a obscuridade ocorre quando o julgado não apresenta clareza 

em sua redação, ao passo que a contradição é vício interno entre as 

próprias proposições emanadas, a omissão manifesta-se na falta de 

exame de algum fundamento, alguma prova ou algum pedido da 

defesa/demanda e, por fim, a correção de erro material consiste em 

simples lapsus linguae aut calami, ou de mera distração do Juiz, 

reconhecível à primeira vista. No caso em tela, o embargante argumenta 

que a decisão contém erro material, tendo em vista que analisou o pleito 

como alimentos provisórios, em vez de provisionais. Com isso, requer o 

conhecimento dos embargos de declaração, atribuindo-se o efeito 

modificativo para que seja sanada a contradição para que seja analisado e 

deferido o pedido de alimentos provisionais. Em relação ao tema, cabe 

destacar o artigo 1.706 do Código Civil: “Os alimentos provisionais serão 

fixados pelo juiz, nos termos da lei processual”. Logo, é claro da leitura do 

referido diploma legal que o deferimento e fixação dos alimentos 

provisionais depende da regulamentação na lei processual. Ocorre que, 

com o advento do Código de Processo Civil de 2015, revogaram-se os 

artigos 852, 853 e 854, todos do CPC/73, que tratavam dos alimentos 

provisionais. Portanto, ocorreu a “unificação” dos alimentos no NCPC. 

Assim, o pedido foi analisado nos termos da lei processual, conforme 

preconiza o Código Civil, como pedido de alimentos provisórios. Da leitura 

da decisão embargada, não se observa a existência de erro material, haja 

vista que a decisão tem em seus dispositivos o uso da normal processual 

vigente, conforme preconiza o artigo 1.706 do CC. Saliente-se que os 

embargos declaratórios não se prestam a veicular insatisfações quanto ao 

conteúdo da sentença embargada. Não são via processual para reexame 

do decidido ou dos elementos e provas dos autos. Têm a sua finalidade 

direcionada e limitam-se a corrigir defeitos inerentes à sentença 

embargada, visando aperfeiçoá-la, sanando obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material porventura existentes. Ausentes tais elementos, 

elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inviável a 

manifestação de inconformismo veiculada sob a forma desses pretensos 

vícios. Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves: A função dos 

embargos de declaração não é modificar substancialmente o conteúdo 

das decisões impugnadas, com reversão da sucumbência suportada pelo 

embargante. [...] Pode-se concluir, portanto, que a função típica dos 

embargos de declaração é melhorar formalmente a decisão impugnada, 

sem alterações substanciais quanto ao seu conteúdo. (idem. p. 

3267/3268). Por derradeiro, se a parte embargante objetiva o reexame do 

decidido, não será pela via estreita dos embargos declaratórios que se há 

de modificar o julgado, e sim pela via recursal própria. Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

REJEITAM-SE os embargos de declaração opostos pela parte-autora, ante 

a inexistência de erro material na decisão. IV DO SANEAMENTO 

Analisando-se o contexto processual, salienta-se que não é caso de 

“julgamento antecipado” (arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade 

de atividade probatória. Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões 

fáticas sobre as quais recairá a atividade probatória: ü Da especificação 

dos bens adquiridos pelas partes; ü As próprias questões de mérito. Por 

isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC). Em relação ao pedido 

feito pelo requerido na contestação, para a divisão dos semoventes, 

faz-se necessária a intimação da parte-autora para se manifestar sobre 

este ponto, tendo em vista a disposição do artigo 10 do CPC. Tendo em 

vista as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, DEIXA-SE de 

designar audiência no momento. Desta forma, os autos permanecerão em 

secretaria até nova determinação. V DO PEDIDO DE PROVA PERICIAL Em 

sede de impugnação, a parte-autora requereu a realização de perícia para 

avaliação de bens, seguindo a NBR 14653. A norma mencionada possui 

padrões técnicos a serem seguidos e engloba os seguintes bens: imóveis 

urbanos; Imóveis rurais; Empreendimentos; Máquinas, equipamentos, 

instalações e bens industriais em geral; Recursos naturais e ambientais. 

Assim, faz-se necessário perito técnico devidamente capacitado. Porém, 

devido ao tamanho da Comarca, desconhecendo-se a existência de 

profissional qualificado na cidade, deve a parte que requer a perícia 

indicar profissional para tanto. VI DELIBERAÇÕES FINAIS Ante o exposto, 

À SECRETARIA: 1. INTIMAR a parte-autora para que indique perito 

capacitado para o ato, no prazo de 15 (quinze) dias; 2. Havendo 

concordância quanto a escolha do perito, ou, apenas uma das partes 

apresentarem perito capacitado, FORMALIZAR a nomeação, INTIMANDO o 

perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o valor dos 

honorários periciais, documentos pessoais e dados bancários para 

pagamento dos honorários, o qual será custeado pela parte que requereu 

a perícia, conforme artigo 95 do CPC; ou se recusa a nomeação por motivo 

legítimo (art. 157 do CPC), sublinhando-se o contido no art. 473, §3º do 

CPC; 3. FIXA-SE o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da realização da 

perícia, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do CPC), podendo 

ser prorrogado por metade do prazo, desde que por motivo justificado (art. 

476 do CPC); 4. Após a nomeação (e passado o prazo para a recusa), 

INTIMEM-SE as partes para os fins e nos termos do artigo 465, §1º do 

CPC; 5. Após, juntados os quesitos, ENCAMINHAR ao perito cópia dos 

quesitos, ficando autorizada, se necessário, a carga dos autos; 6. Após, 

com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre 

o laudo, bem como para, havendo assistentes técnicos, apresentarem os 

respectivos pareceres (art. 477, §1º do CPC), além de requererem o que 

entender de direito; 7. INTIMAR a parte-autora para se manifestar sobre o 

pedido de desbloqueio dos semoventes e a proposta do requerido para 

divisão dos animais, na proporção de 50%, no prazo de 15 (quinze) dias; 

8. Após, conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 
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CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte-autora para que indique perito 

capacitado para o ato, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para se 

manifestar sobre o pedido de desbloqueio dos semoventes e a proposta 

do requerido para divisão dos animais, na proporção de 50%, no prazo de 

15 (quinze) dias. COTRIGUAÇU, 29 de abril de 2020. CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória 

Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000161-09.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HIPOLITO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000161-09.2020.8.11.0099. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: FABIO HIPOLITO DE 

SOUZA Vistos... Trata-se de petição intitulada “Ação de execução por 

título executivo extrajudicial” ajuizada por Banco Bradesco S.A. contra 

Fábio Hipólito de Souza. Com a Inicial, documentos. Pois bem. Verifica-se 

que foram cumpridas as formalidades impostas pelos artigos 319, 320 e 

798, todos do Código de Processo Civil, estando, ainda, a Cédula de 

Crédito Bancário, ora executada, de acordo com os requisitos previstos 

no artigo 29, da Lei nº. 10.931/04, quais sejam: I - a denominação "Cédula 

de Crédito Bancário"; II - a promessa do emitente de pagar a dívida em 

dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida 

oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do 

emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, 

correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da 

dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada 

prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da 

instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar 

de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do 

terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários. 

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

RECEBE-SE a inicial. Ressalta-se que a Cédula de Crédito Bancário não se 

sujeita à disciplina do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária, portando, a assinatura de duas testemunhas para 

sua constituição. Neste sentido, do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 

AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - 

DESNECESSIDADE - INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 28 E 29 DA LEI 

10.9321/2004 -REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Cédula de Crédito Bancário não se submete à 

disciplina do art. 585, inciso II, do CPC, sendo desnecessária a assinatura 

de duas testemunhas instrumentárias à sua constituição. Basta que o título 

bancário satisfaça os requisitos específicos estabelecidos na Lei 

10.931/2004. Na hipótese, impõe-se a manutenção da sentença 

hostilizada, eis que a cártula acostada ao feito executivo, preencheu 

todos os requisitos da lei. (Ap 133044/2016, DR. MARCIO APARECIDO 

GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017). Quanto à necessidade ou não 

do reconhecimento de firma nas Cédulas de Crédito Bancário, cabe 

lembrar que este título é emitido para agilizar a concessão do crédito e a 

circulação de riquezas, portanto, sua formalização não é burocrática. Em 

outras palavras, basta que a cártula satisfaça os requisitos específicos 

estabelecidos na Lei nº. 10.931/04, para que seja considerada título 

executivo. Pelo exposto, à SECRETARIA para: 1. CITAR a parte-executada 

para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa (arts. 827 e 829, do CPC). Por 

força do art. 829, §1º, do CPC, valerá o mandado de citação como 

mandado de penhora, avaliação e depósito. Efetivada a penhora, deve se 

manifestar a parte-executada (10 dias), conforme art. 847 do CPC. Após 

isso, diga a parte-autora sobre o interesse na adjudicação ou alienação 

por iniciativa particular (arts. 876 e 880, ambos do CPC). Caso requerido 

pela parte-autora, autoriza-se a expedição de “certidão premonitória” (art. 

828 do CPC). Não encontrado o executado, deverá o Oficial de Justiça 

arrestar “tantos bens quantos bastem para garantir a execução” (art. 830 

do CPC), procedendo-se na forma do art. 830, §1º, do CPC. Neste caso, 

deve a parte-autora se manifestar (art. 830, §2º, do CPC). O executado 

poderá oferecer embargos à execução, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de 

juntada aos autos do mandado de citação (arts. 914 e 915, do CPC). 

Salienta-se que os embargos não terão efeito suspensivo, nos termos do 

artigo 919 do CPC. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o 

restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, consoante art. 916 do CPC. No caso de integral 

pagamento no prazo de três (03) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão (art. 827, §1º, do CPC). Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO 

E DEPÓSITO, considerando a celeridade processual pretendida.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000291-72.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000291-72.2020.8.11.0010 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n. 31268907, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): DANIELLI 

MORAES DE OLIVEIRA - OAB/MT9.367, para,querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 29 de abril de 

2020. Assinado eletronicamente por: ANTONIO DOS REIS LIMA FILHO 

29/04/2020 15:24:34

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000642-07.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROMERO NOGUEIRA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000642-07.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

PEDRO ROMERO NOGUEIRA DE MELO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Considerando o artigo 15, inciso I, da Portaria 

Conjunta nº. 247/2020 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (anexo) que 

recomendou o reagendamento das audiências, ante a necessidade de 

prevenção ao contágio do COVID–19, redesigno a audiência retro 

aprazada para o dia 20/05/2020 às 14hs30min. No mais cumpra-se 

conforme decisão de ID.29026804.. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000595-33.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO CARVALHO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000595-33.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

OTAVIO CARVALHO DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Considerando o artigo 15, inciso I, da Portaria Conjunta 

nº. 247/2020 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (anexo) que 

recomendou o reagendamento das audiências, ante a necessidade de 

prevenção ao contágio do COVID–19, redesigno a audiência retro 

aprazada para o dia 20/05/2020 às 15hs00min. No mais cumpra-se 

conforme decisão de ID.28729453. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000713-09.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ERISON FERNANDO COUTO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

A. C. C. N. (EXEQUENTE)

KATIA TRINDADE COUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

WESLLEY CARDOSO RIBEIRO OAB - MT0005180S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GUIMARÃES GALLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - 029.748.671-38 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000713-09.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: 

KATIA TRINDADE COUTO, ERISON FERNANDO COUTO NASCIMENTO, A. 

C. C. N. EXECUTADO: FABIO GUIMARÃES GALLI PROCURADOR: LUIZ 

GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO Vistos e etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença, proposto KATIA TRINDADE COUTO 

NASCIMENTO, ERISON FERNANDO COUTO NASCIMENTO, e ANA CLARA 

COUTO NASCIMENTO em face de FABIO GUIMARÃES GALLI, todos 

devidamente qualificados nos autos. Considerando os benefícios do 

processo eletrônico acolho o pedido da exequente de ID. 28533527 e por 

consequência revogo a decisão que indeferiu o cumprimento de sentença 

(ID. 27596295). Passo a analise do cumprimento de sentença. I – DOS 

REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO Dispõe o art. 524 do CPC que o 

requerimento de execução deverá ser instruído com demonstrativo 

descriminalizado e atualizado do débito, bem como o nome completo, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o 

disposto no art. 319, §§ 1º a 3º; o índice de correção monetária adotado; 

os juros aplicados e as respectivas taxas; o termo inicial e o termo final 

dos juros e da correção monetária utilizados; a periodicidade da 

capitalização dos juros, se for o caso; especificação dos eventuais 

descontos obrigatórios realizados; indicação dos bens passíveis de 

penhora, sempre que possível. II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

Intime-se o devedor, para efetuar o pagamento dos valores exequendos, 

qual seja R$ 673.950,55 (seiscentos e setenta e três reais, novecentos e 

cinquenta reais, e cinquenta e cinco centavos), no prazo de 15 dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% 

a título de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do CPC. 

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo. III – DA 

IMPUGNAÇÃO Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000161-15.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERSON WEKERT ARAUJO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO AV. 

JULIO MULLER, 98, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 - 

TELEFONE: (66) 34511224 Processo nº 1000161-15.2017.8.11.0034 C E R 

T I D Ã O Nos termos da legislação vigente e Provimento 56-2007 - 

CGJ-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

ADVOGADO(A) da parte requerente, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de 

Dom Aquino Data: 30/08/2017 Hora: 13:00 . DOM AQUINO, 26 de junho de 

2017.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000201-26.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000201-26.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial 

Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 12/06/2019 Hora: 13:30, devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. DOM AQUINO, 30 de abril de 2019. Assinado 

eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 30/04/2019 14:01:32

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010237-47.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SILMA BARBOSA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

marielly divina espirito santo OAB - MT10795-O (ADVOGADO(A))

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO VISTO, Dê ciência às 

partes quanto ao retorno dos autos a este juízo. Decorrido o prazo de 15 

(quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, DETERMINO que sejam 

os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no item 6.16.29, 
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da CNGC/MT. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Dom 

Aquino – MT, 06 de outubro de 2017. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Citação

Citação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000631-92.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE AMARAL CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FELIZ 

NATAL VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL Rua São Lourenço D'Oeste, 945, 

CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI ISHIKAWA PROCESSO n. 

1000631-92.2019.8.11.0093 Valor da causa: R$ 11.640,00 ESPÉCIE: 

[Bancários]->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: Nome: 

ELIZABETE AMARAL CAMPOS. Endereço: rua curitibanos, 282, centro, 

FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000. POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG 

S.A. Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, n 3477, 9 andar, - DE 

3253 AO FIM - LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04538-133. FINALIDADE: EFETUAR O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, 

e, após, EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para responder a 

ação, caso queira, conforme despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. LIMINAR: Determina à parte demandada BANCO 

BMG S.A. que se abstenha, no prazo de 05 (cinco) dias, de cobrar o 

contrato objurgado e de realizar novos empréstimos em nome dela sem 

autorização, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 300, “caput” e § 

2º, c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 536, § 1º e art. 537, 

todos do NCPC; É deferida também, o pedido de inversão do ônus 

probatório e determino que a parte ré, empresa notoriamente estruturada, 

comprove a prestação dos serviços e a legitimidade das cobranças em 

face da parte autora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias, contados a partir do dia útil seguinte à 

consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para 

que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). FELIZ NATAL, 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-25.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

L PERUZATTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSO ANTONIO DIAS CORTES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL ATO ORDINATÓRIO. Diante da 

devolução da Carta de Citação/Intimação sem que houvesse o 

recebimento desta pelo requerido, impulsiono os autos para intimar a parte 

requerente para que informe endereço desta, no prazo legal. FELIZ 

NATAL, 29 de abril de 2020. RICARDO SHINOHARA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: RUA SÃO LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ 

NATAL - MT - CEP: 78885-000 - TELEFONE: (66) 35851766

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-05.2016.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ANA NEVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

JEFERSON RANIERY DE SOUZA FALLEIRO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 22/04/2019 AS 13:00 HORAS.

Comarca de Guarantã do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 21/2020/DF

O Excelentíssimo Senhor Jean Garcia de Freitas Bezerra em razão da 

necessidade da transmissão do acervo do cartório de Registro de Imóveis, 

Títulos e documentos, 1º ofício da Comarca de Guarantã do Norte-MT, no 

uso de suas atribuições:

Considerando o ato de delegação nº 507/2020, de 16 de março de 2020, 

publicado no DOE de 20/03/2020, da Corregedoria Geral de Justiça de 

Mato Grosso que delega a responsabilidade pelo acervo do Cartório de 

Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, 1º Oficio da Comarca de 

Guarantã do Norte-MT ao senhor JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS;

Considerando a necessidade de realizar a transmissão do acervo do 

Cartório do 1º Oficio da Comarca de Guarantã do Norte-MT, nos termos do 

disposto na Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora Lívia Carla dos Santos Amorim, Gestora 

Geral de 1ª Entrância, matrícula n. 32717, para compor a equipe de 

transmissão do acervo do Cartório do 1º Oficio da Comarca de Guarantã 

do Norte-MT, ficando a servidora responsável pela lavratura do relatório 

de correição da transmissão do acervo.

Art. 2º. Fixar o dia 05 de maio de 2020, de 09h00min e término às 
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18h00min, para realização dos trabalhos, o qual será finalizado com a 

solenidade de transmissão.

Art. 3º. Suspender o expediente ao público no dia 05 de maio de 2020, de 

09h00min e término às 18h00min, para realização dos trabalhos, o qual 

será finalizado com a solenidade de transmissão.

Parágrafo único. Os casos urgentes e os atendimentos anteriormente 

agendados deverão ser realizados em regime de plantão.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Em cumprimento art. 552, da CGNC, encaminhe-se à Corregedoria-Geral 

da Justiça para conhecimento e providências.

Encaminhe-se cópia desta Portaria à Presidência do Tribunal de Justiça, à 

Subseção da OAB em Peixoto de Azevedo e à Seção Estadual da OAB em 

Cuiabá.

Publique-se no átrio do Fórum.

Arquive-se na Diretoria do Foro.

 Cumpra-se.

 Guarantã do Norte-MT, 29 de abril de 2020.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito Diretor do Foro

 

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000380-58.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA MOYSES DOS SANTOS (REQUERIDO)

RAFAELA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

E J M DOS SANTOS E CIA LTDA. - EPP (REQUERIDO)

ZENILDE TERESINHA MOYSES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000380-58.2020.8.11.0087. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: E J M DOS SANTOS E CIA LTDA. - EPP, RAFAELA CRISTINA 

GONCALVES DOS SANTOS, ZENILDE TERESINHA MOYSES DOS 

SANTOS, ELISABETE APARECIDA MOYSES DOS SANTOS Vistos, etc. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo-se a cópia como mandado. 

Consignando que a avaliação deve ser realizada pelo Oficial de Justiça. 

Após o cumprimento, proceda-se as baixas e anotações de estilo, com as 

cautelas legais e devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. GUARANTÃ DO 

NORTE, 29 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000380-58.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA MOYSES DOS SANTOS (REQUERIDO)

RAFAELA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

E J M DOS SANTOS E CIA LTDA. - EPP (REQUERIDO)

ZENILDE TERESINHA MOYSES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu (s) advogado(s), para no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento da Carta 

Precatória.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000363-22.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO MORAES ARAGAO (REU)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu (s) advogado(s), para no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001250-40.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. T. R. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu (s) advogado(s), para no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41918 Nr: 1298-94.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Elio Alceno Schowantz para apresentar, 

caso queira, impugnação à contestação de fls. 91/111, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93122 Nr: 1272-57.2015.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar no que entender de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98653 Nr: 653-93.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidineia Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Elio Alceno Schowantz para para 

apresentar, caso queira, contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 

89/89v., no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99545 Nr: 1174-38.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Marcio Dias Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO JUNIOR ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:11.134-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) Edno Damascena de Farias para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101580 Nr: 2332-31.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Jose Schwarzer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Elio Alceno Schowantz para manifestar-se, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28762 Nr: 255-64.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Paulina de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) ORLANDO MARTENS para, caso queira, 

manifestar-se acerca dos embargos de declaração de fls. 277/277v., no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82327 Nr: 1661-47.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS TAMOIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241/MT, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/OAB/MT

 Intimar a parte apelada(Autora) a apresentar as contrarrazões de 

apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105499 Nr: 408-48.2017.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Isidio de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlindo Junior de Araújo Espindola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) MAURICIO RICARDO ALVES para 

manifestar-se nos autos quanto ao despacho de fls. 84/85, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25079 Nr: 1911-27.2005.811.0087

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Parente, Andre Silvino Parente de Oliveira, 

Andrea Parente Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adonias Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113372 Nr: 808-28.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MUNIZ GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURA DE LUCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIO FERNANDO GUEDES 

JUNQUEIRA FERREIRA - OAB:24635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte embargada (Autora), para manifestação em relação aos 

embargos de no prazo legal..

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000371-96.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DELPUPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DELPUPO GOMES (REU)

MARIA AMELIA BITTENCOURT OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000371-96.2020.8.11.0087. 

AUTOR(A): PAULO ROBERTO DELPUPO REU: JOSE DELPUPO GOMES, 

MARIA AMELIA BITTENCOURT OLIVEIRA PROCESSO 

1000371-96.2020.8.11.0087 Vistos. Trata-se de ação de ação declaratória 

de nulidade de negócio jurídico e imissão na posse, com pedido de tutela 

de urgência, aforada por PAULO ROBERTO DELPUPO em face de JOSÉ 

DELPUPO GOMES e MARIA AMÉLIA BITTENCOURT OLIVEIRA. Em síntese, 

alega o autor que é filho do requerido e de Clotilde Maria de Vargas, já 

falecida. Aduz que, durante a constância do casamento, seus genitores 

adquiriram, dentre outros bens, um imóvel urbano identificado como lote 

n.º 02, da quadra 173, localizado na Rua Cipreste, n.º 787, no bairro 

Cidade Nova, município de Guarantã do Norte/MT, no qual encontra-se 

construída uma casa. Narra que, após a morte de sua genitora, em 

19/05/2016, sem que houvesse a realização de inventário, seu pai, ora 

requerido, casou-se, por um curto período, com a requerida Maria Amélia 

Bittencourt Oliveira. Após o termino do casamento, a requerida 

permaneceu na residência, localizada no imóvel anteriormente descrito. 

Recentemente, após diversos questionamentos por parte do autor, o 

requerido informou que havia doado o imóvel à Sr.ª Maria Amélia 

Bittencourt Oliveira em troca de cuidados até a sua morte, apresentando 

apenas um contrato de compra e venda apócrifo. Em posse dessas 

informações, o autor requer a anulação do negócio jurídico celebrado 

entre os requeridos e a concessão de imissão da posse para reaver, de 
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imediato, a posse do imóvel. Juntou documentos. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Cuidando-se de 

pedido de tutela provisória de urgência, necessário o preenchimento dos 

requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam 

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando que 

a medida liminar pleiteada apresenta-se demasiadamente invasiva ao 

patrimônio dos requeridos, entendo que o pedido do autor carece de prova 

inequívoca do direito e da verossimilhança de suas alegações, pois os 

elementos trazidos aos não autos não se mostram suficientes para 

propiciar sua concessão. Vislumbra-se que os documentos acostados 

não são peremptórios a comprovar a existência de negócio jurídico entre 

os demandados, vez que o pedido baseia-se em relatos e informações 

produzidos unilateralmente pela parte requerente e em contrato de compra 

e venda apócrifo e, portanto, sem validade jurídica. Ainda, não há nos 

autos qualquer comprovação de que o imóvel pertence realmente ao 

requerido ou que tenha sido por ele adquirido na constância do casamento 

com a genitora do autor, haja vista que o feito não encontra-se instruído 

sequer com a matrícula do imóvel. Outrossim, por perigo da demora tem-se 

“a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no 

oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa 

para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito” (DIDIER, 

Fredie; OLIVEIRA, Rafale Alexandria de; BRAGA, Paulo Sarno. Curso de 

direito processual civil. Salvador: Juspodivm, 2015). Com base nesses 

conceitos, não verifico de pronto, o risco iminente de dano irreparável ou 

de difícil reparação no processo, apto a impor a imediata concessão de 

imissão na posse, vez que o autor possui acesso às informações relatas 

pela exordial desde março de 2019, ou seja, há mais de um ano antes do 

ajuizamento da ação. Desse modo, entendendo que não resta comprovado 

sequer a propriedade do imóvel ou o direito do autor à parte deste, tem-se 

que a plausibilidade do direito substancial invocado não restou 

demonstrada de forma inequívoca. Soma-se a isso a ausência de 

comprovação do perigo de dano, de modo que a concessão da tutela de 

urgência requerida mostra-se inviável. Diante do exposto, com fundamento 

no art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de tutela de urgência. 

Ademais, citem-se os requeridos, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para que compareçam à audiência de mediação 

a ser agendada, acompanhados de advogado, bem como para 

apresentarem contestação, no prazo previsto no artigo 335. Para tanto, 

remetam-se os autos ao CEJUSC, para fim de que seja agendada 

audiência de mediação. Havendo desinteresse pelos réus na realização 

da audiência, deverão peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a 

contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no 

mandado que o não comparecimento injustificado do autor ou dos réus à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela Autora (CPC art. 344). Decorrido o 

prazo, certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte autora para 

réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Guarantã do Norte/MT, 28 

de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000213-41.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DEONIR FRANCISCO BORSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA OAB - MT21161/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALTRO MILANI MACHADO (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000213-41.2020.8.11.0087. 

AUTOR(A): DEONIR FRANCISCO BORSA REU: DALTRO MILANI MACHADO 

Vistos etc. Trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada por 

DEONIR FRANCISCO BORSA em face de DALTRO MILANI MACHADO. 

Narra o autor que possui uma propriedade rural, onde exerce a pecuária e 

reside com sua família. Sustenta que, em 23/12/2019, o seu rebanho 

derrubou a cerca que divide a sua propriedade, invadindo e danificando a 

área de plantio de soja do requerido. Aduz que após o incidente, visando a 

reparação dos danos causados ao requerido, solicitou a realização de 

laudo técnico para apuração da área danificada. Na oportunidade, 

informou ao demandado, convidando-o para acompanhar a medição do 

local. Contudo, apesar de informado, o Sr. Daltro Milani Machado não 

compareceu. Através do laudo técnico realizado, constatou-se que a área 

danificada pelos animais foi de 224 m², correspondente à 1,32 sacos de 

soja, cujo valor é de R$ 93,72. Todavia, procurado pelo autor, o requerido 

recusou-se a receber os valores apurados, alegando que o montante dos 

danos causados seria superior. Assim, frente à recusa do requerido e da 

impossibilidade de reparar os danos causados, o autor requer a 

autorização para realizar depósito judicial, adimplindo sua obrigação. É o 

relatório. Decido. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Ademais, haja 

vista tratar-se de procedimento especial, tem-se de igual modo o 

preenchimento dos requisitos elencados no art. 542 do referido diploma 

legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 

334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Nos termos do art. 542, 

determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias 

efetue o depósito em juízo da quantia devida. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se. Havendo comprovação do depósito, cite-se o réu para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, levante o depósito ou ofereça contestação. 

Com o decurso do prazo indicado na citação, certifique-se. Havendo 

resposta, intime-se a parte autora para réplica. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Guarantã do Norte/MT, 28 de abril de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000311-26.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR CARVALHO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000311-26.2020.8.11.0087. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: EDGAR CARVALHO 

RIBEIRO Vistos, etc. I – Preenchidos os requisitos legais recebo a inicial 

executiva. II – Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do NCPC. III – 

Saliento que o prazo de 15 (quinze) dias para embargos terá seu início 

conforme as hipóteses enunciadas no art. 915 do NCPC. IV - Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que, em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do NCPC). V – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. VI – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, determino 

que o Sr. Oficial de Justiça, munido de segunda via do mandado, proceda 

de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, de tudo lavrando-se o 

respectivo auto, com intimação da parte executada. A penhora recairá 

sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem 

indicados pela parte executada e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente (art. 829, §§1º e 2º, do NCPC). VII – Não 

encontrada a parte ou não havendo bens passíveis de penhora, intime-se 

a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo. VIII – Acaso haja requesto por parte do 

exequente, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828 do NCPC), devendo o (a) exequente, no 

prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 645 de 841



averbações efetivadas (art. 828, §1º, do NCPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida (art. 828, 

§5º, do NCPC). X - Por fim, defiro o pedido no sentido de que todas as 

publicações e intimações devem ser realizadas exclusivamente em nome 

dos advogados Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli, OAB/PR 56.918, e 

Fabiula Müller Koenig, OAB/PR 22.819, cabendo à Secretaria promover a 

retificação junto ao sistema. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Guarantã do Norte/MT, 28 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000248-35.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA OAB - MT21831/O 

(ADVOGADO(A))

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA SOARES RIBEIRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VANDERLEY PICALHIO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000248-35.2019.8.11.0087. 

REQUERENTE: JOSE LUCIANO MARTINS REQUERIDO: ANDREIA SOARES 

RIBEIRO Vistos, etc. Inicialmente, consigno que a conversão de ação de 

busca e apreensão em perdas e danos deve ocorrer apenas em caso de 

impossibilidade do cumprimento tutela específica, nos termos do art. 499 

do CPC: Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e 

danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a 

obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Diante disso, 

considerando que, no caso em tela, o mandado de busca e apreensão 

sequer foi expedido e que não há nos autos comprovação da 

impossibilidade de cumprimento da ordem de devolução do veículo objeto 

da ação indefiro, por ora, o requerimento. Ademais, vislumbrando que a 

decisão inaugural de ID 19238896 encontra-se pendente de cumprimento, 

determino que se cumpra integralmente a decisão anterior. Guarantã do 

Norte/MT, 28 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000019-46.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR SEBOLD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE GIACHINI OAB - MT22555/O (ADVOGADO(A))

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVENTE PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 26/09/2017, ÀS 10:20 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-20.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LAZZERIS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA ZAMBIASI OAB - RS0075236A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE CARDOSO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 24/01/2020 

às 10:20 horas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000142-39.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

A MATHEUS JUNIOR - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA OAB - MT0018934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MORAIS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000142-39.2020.8.11.0087. EXEQUENTE: A MATHEUS JUNIOR - EPP 

EXECUTADO: ANTONIO MORAIS DA SILVA Vistos, etc. Considerando a 

informação de que o correio não efetua entregas no local onde reside o 

executado, por tratar-se de zona rural, defiro o pedido de ID 31396255 e 

determino a expedição de mandado para citação do executado, nos 

termos da decisão de ID 29213496. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 29 

de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-15.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO XIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICE MALAVAZI OAB - MT24162/O (ADVOGADO(A))

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000896-15.2019.8.11.0087. REQUERENTE: ADAO XIMENES REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Diante dos documentos 

acostados ao petitório de ID 29463502, defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Certificada a tempestividade do recurso interposto pelo requerido 

(ID 28771862), recebo o recurso inominado somente em seu efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Intime-se o recorrido 

para, querendo, contrarrazoar, no prazo de 10 (dez) dias. Posteriormente, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, observadas as cautelas de estilo. 

Por fim, proceda a Secretaria à correta habilitação do causídico da parte 

demandada, possibilitando as intimações via sistema. Cumpra-se. 

Guarantã do Norte/MT, 29 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-55.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000236-55.2018.8.11.0087. REQUERENTE: PAULO FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Diante dos 

documentos acostados ao petitório de ID 29275541, defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Certificada a tempestividade do recurso interposto pelo 
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requerido (ID 28841374), recebo o recurso inominado somente em seu 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Intime-se o 

recorrido para, querendo, contrarrazoar, no prazo de 10 (dez) dias. 

Posteriormente, remetam-se os autos à Turma Recursal, observadas as 

cautelas de estilo. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 29 de abril de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-98.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME JOSE ODORIZZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO RODRIGUES DE REZENDE FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000151-98.2020.8.11.0087. AUTOR: JAIME JOSE ODORIZZI REQUERIDO: 

SEVERINO RODRIGUES DE REZENDE FILHO Vistos. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais, materiais e estéticos, proposta por JAIME 

JOSE ODORIZZI em desfavor SEVERINO RODRIGUES DE REZENDE FILHO. 

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça. Outrossim, considerando que a 

audiência preliminar constitui etapa processual inerente ao rito dos 

Juizados Especiais, indefiro o pedido de dispensa. Designe-se audiência 

preliminar conforme pauta do conciliador. Cite-se a parte requerida para 

comparecimento pessoal à audiência de conciliação, oportunidade em que 

poderá contestar a ação. Consigne-se no mandado, a advertência de que 

o não comparecimento da reclamada implicará na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20), com julgamento 

imediato da causa (art. 23) ambos da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

requerente, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

a audiência implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 28 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-37.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IARLA HELENA PEREIRA MATTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000168-37.2020.8.11.0087. REQUERENTE: COLEGIO RUI BARBOSA 

LTDA - ME REQUERIDO: IARLA HELENA PEREIRA MATTOS Vistos. 

Trata-se de ação de cobrança, proposta por COLÉGIO RUI BARBOSA em 

desfavor IARLA HELENA PEREIRA MATTOS. Recebo a inicial. Designe-se 

audiência preliminar conforme pauta do conciliador. Cite-se a parte 

requerida para comparecimento pessoal à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá contestar a ação. Consigne-se no mandado a 

advertência de que o não comparecimento da reclamada implicará na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20), 

com julgamento imediato da causa (art. 23) ambos da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte requerente, consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

a condenação nas custas processuais. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 29 de abril de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000226-40.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

M.N. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO ZEFERINO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000226-40.2020.8.11.0087. REQUERENTE: M.N. CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA - ME REQUERIDO: CARLOS ANTONIO ZEFERINO - ME 

Vistos, etc. Considerando que a carta precatória encontra-se 

desacompanhada do inteiro teor do despacho judicial (art. 260, II, do CPC), 

recuso seu cumprimento e a devolvo à Comarca de origem, nos termos do 

art. 267, I, do CPC. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 29 de abril de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-83.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NUNES MAZZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE ALVES OAB - MT0011064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000303-83.2019.8.11.0087. REQUERENTE: MARIA NUNES MAZZINI 

REQUERIDO: ICATU SEGUROS S/A Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano 

moral, com pedido liminar, ajuizada por MARIA NUNES MAZZINI em face de 

ICATU SEGUROS S/A. As partes informaram que chegaram a um acordo, 

juntado aos autos sob ID 29139657. É o relatório necessário. Decido. 

Compulsando os autos, vislumbra-se que as avenças, atinentes à 

inexistência de relação jurídica e ao pagamento da indenização que 

ensejaram o ajuizamento deste feito, estão devidamente regulares, não 

havendo qualquer empecilho à homologação. Em face do exposto, 

EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC, HOMOLOGANDO o acordo ajustado, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo seus termos ser estritamente 

obedecidos pelas partes. Sem custas e sem honorários. Diante da 

renúncia ao prazo recursal, certifique-se imediatamente o trânsito em 

julgado e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 29 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-62.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE COLDEBELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO PIRES DE ANDRADE OAB - MT0007994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000134-62.2020.8.11.0087. REQUERENTE: VIVIANE COLDEBELLA 

REQUERIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por dano moral, ajuizada por VIVIANI 

COLDEBELLA DE ARAÚJO em face de SOROCRED – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/S. As partes informaram que 
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chegaram a um acordo, juntado aos autos sob ID 29645318. É o relatório 

necessário. Decido. Compulsando os autos, vislumbra-se que as avenças, 

atinentes à inexistência de relação jurídica e ao pagamento da indenização 

que ensejaram o ajuizamento deste feito, estão devidamente regulares, 

não havendo qualquer empecilho à homologação. Em face do exposto, 

EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC, HOMOLOGANDO o acordo ajustado, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo seus termos ser estritamente 

obedecidos pelas partes. Sem custas e sem honorários. Diante da 

renúncia ao prazo recursal, certifique-se imediatamente o trânsito em 

julgado e arquivem-se. Por fim, proceda a Secretaria à correta habilitação 

do causídico da parte reclamada, possibilitando as intimações via sistema. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 29 de abril de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-43.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

NADIEL DE MARINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB - MT8742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001405-43.2019.8.11.0087. REQUERENTE: NADIEL DE MARINS 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Trata-se de ação 

reparação por danos morais e materiais, ajuizada por NADIEL DE MARINS 

em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. As partes 

informaram que chegaram a um acordo, juntado aos autos sob ID 

29139657. É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos, 

vislumbra-se que as avenças, atinentes ao pagamento da indenização que 

ensejou o ajuizamento deste feito, estão devidamente regulares, não 

havendo qualquer empecilho à homologação. Em face do exposto, 

EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC, HOMOLOGANDO o acordo ajustado, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo seus termos ser estritamente 

obedecidos pelas partes. Sem custas e sem honorários. Diante da 

renúncia ao prazo recursal, certifique-se imediatamente o trânsito em 

julgado e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 29 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-02.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000149-02.2018.8.11.0087. REQUERENTE: CLAUDIO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c indenização por dano moral, ajuizada por 

CLAUDIO FERREIRA DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S/A 

(VIVO). As partes informaram que chegaram a um acordo, juntado aos 

autos sob ID 29645318. É o relatório necessário. Decido. Compulsando os 

autos, vislumbra-se que as avenças, atinentes ao pagamento da 

indenização que ensejou o ajuizamento deste feito, estão devidamente 

regulares, não havendo qualquer empecilho à homologação. Em face do 

exposto, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

III, “b”, do CPC, HOMOLOGANDO o acordo ajustado, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo seus termos ser estritamente 

obedecidos pelas partes. Sem custas e sem honorários. Diante da 

renúncia ao prazo recursal, certifique-se imediatamente o trânsito em 

julgado e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 29 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-54.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GESSI LIVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000152-54.2018.8.11.0087. REQUERENTE: GESSI LIVI REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por GESSI 

LIVI em face de TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO). As partes informaram 

que chegaram a um acordo, juntado aos autos sob ID 28830423. É o 

relatório necessário. Decido. Compulsando os autos, vislumbra-se que as 

avenças, atinentes ao pagamento do débito que ensejou o cumprimento de 

sentença neste feito, estão devidamente regulares, não havendo qualquer 

empecilho à homologação. Em face do exposto, EXTINGO o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, 

HOMOLOGANDO o acordo ajustado, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, devendo seus termos ser estritamente obedecidos pelas 

partes. Sem custas e sem honorários. Diante da renúncia ao prazo 

recursal, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquivem-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 29 de abril de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-97.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA RAVENY MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000175-97.2018.8.11.0087. REQUERENTE: AGDA RAVENY MARTINS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c/c indenização por dano moral, ajuizada por 

AGDA RAVENY MARTINS em face de TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO). 

As partes informaram que chegaram a um acordo, juntado aos autos sob 

ID 29040094. É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos, 

vislumbra-se que as avenças, atinentes ao pagamento da indenização que 

ensejou o ajuizamento deste feito, estão devidamente regulares, não 

havendo qualquer empecilho à homologação. Em face do exposto, 

EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC, HOMOLOGANDO o acordo ajustado, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo seus termos ser estritamente 

obedecidos pelas partes. Sem custas e sem honorários. Diante da 

renúncia ao prazo recursal, certifique-se imediatamente o trânsito em 

julgado e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 29 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000393-50.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA Cer t i dão  de  Impu ls ionamento  Processo : 

1000393-50.2019.8.11.0036 Em cumprimento a Sentença ID 24406025, 

INTIMO a parte autora para efetivar o recolhimento das custas 

processuais de ID 30647783, no prazo legal. Guiratinga/MT, 29 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DA VARA ÚNICA 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000065-23.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS FERREIRA LEMOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA Cer t i dão  de  Impu ls ionamento  Processo : 

1000065-23.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 24713408, com 

fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, INTIMO os novos 

advogados da parte autora via DJe, para ciência do inteiro teor da 

Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias. Guiratinga/MT, 29 de abril de 2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico 

Judiciário SEDE DA VARA ÚNICA DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, 

GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000191-39.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEY GALVAO DE SOUZA (EXECUTADO)

RICARDO GALVAO DE SOUZA (EXECUTADO)

RIVALDO ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DESPACHO Processo: 1000191-39.2020.8.11.0036. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: RICARDO GALVAO DE 

SOUZA, RIVALDO ALVES DE SOUZA, ROSINEY GALVAO DE SOUZA 

Vistos, etc. 1) EXPEÇA-SE a certidão comprobatória do ajuizamento da 

presente ação, para fins de averbação a ser procedida pelo causídico da 

parte autora, nos termos do art. 799, IX, do CPC. 2) CITE-SE a parte 

executada, pelo inteiro teor da inicial, para no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC, advertindo-a de que 

sobre o valor do débito incidirá os honorários advocatícios em 10% do 

valor do débito, em havendo pagamento integral no prazo de três dias, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, caput e §1º do CPC). 

3) Advirta-a de que, contado da data da juntada aos autos do mandado 

cumprido, passará a fluir o prazo de 05 (quinze) dias, para apresentar 

embargos, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 e 

915, caput, do CPC) ou requerer o parcelamento do valor da execução 

nos termos do art. 916 do CPC. 4) Decorrido tal prazo sem pagamento, 

oferecimento de bens ou requerimento de parcelamento, deverá ser 

procedida a PENHORA em tantos bens quantos bastem para o pagamento 

do débito atualizado, juros custas e honorários advocatícios, devendo os 

bens serem AVALIADOS, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando o executado (art. 829, § 1º e 841, caput, do CPC). 5) Em não 

sendo localizado os executados para intimação da penhora, constará na 

certidão detalhadamente as diligências realizadas. Se a penhora recair 

sobre bens imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu cônjuge (art. 842, 

caput, do CPC). 6) Por fim, não sendo encontrada a parte executada e 

decorrido o prazo da citação sem pagamento do débito e sem a realização 

de penhora de bens, INTIME-SE a parte exequente para dar o devido 

prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 29/04/2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000427-25.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GONCALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Processo n.º 1000427-25.2019.8.11.0036 Ação Declaratória Sentença. 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, proposta por JOSÉ CARLOS 

GONÇALVES, devidamente qualificado, em face do DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, igualmente qualificado. Alega 

o autor que era proprietário dos veículos MOTOCICLETA Marca/Modelo: 

9604-YAMAHA/DT180 Z(Nacional), Fabricação/Modelo 1987/1988 e 

AUTOMÓVEL, Marca/Modelo: 103099 - FORD/ CORSEL (Nacional), 

Fabricação/Modelo 1975/1975. Segundo o autor, os veículos supra 

descritos foram vendidos a terceira pessoa há aproximadamente 19 

(dezenove) anos, sendo que nunca foram transferidos para nova 

propriedade. Requer, por fim, a declaração judicial de inexistência de 

propriedade dos mencionados veículos, para que o requerido os exclua de 

seu cadastro. A exordial foi recebida por este juízo e determinada a 

citação da parte requerida para, querendo, contestar o feito (ID 

23365925). Contudo, acostou-se aos autos em ID 27981441, petição da 

parte autora, informando que realizou a baixa e exclusão dos veículos 

supra mencionados de seu cadastro, de forma administrativa junto ao 

órgão de trânsito estadual, requerendo a extinção da presente ação. 

Assim, vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento. Diante da situação descrita no relatório, este processo deve 

ser extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto ou 

do interesse processual. Ressalte-se que o interesse processual equivale 

a utilidade e necessidade do processo, como instrumento apto à 

salvaguarda e aplicação do direito questionado em face do caso concreto, 

o qual deve persistir durante todo o curso do processo. Trata-se, 

portanto, de uma questão de ordem pública, visto que consiste em uma 

das condições da ação. Assim, observa-se que no presente processo é 

nítido a ocorrência da superveniente falta do interesse processual ou 

interesse de agir, visto que o objeto pretendido nestes autos, isto é, a 

declaração de não propriedade dos bens móveis, já foi alcançado pelo 

autor de forma administrativa junto à parte requerida. Assim, por não 

subsistir interesse processual da parte autora na apreciação do mérito, 

impõe-se o não conhecimento do presente feito, devendo ser extinto sem 

resolução de mérito. Decido. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, 

ante a ausência de interesse processual. DEIXO de condenar a parte 

autora às custas e despesas processuais pois beneficiário da justiça 

gratuita. DEIXO de condenar aos honorários advocatícios sucumbenciais, 

vez que não houve a triangulação processual. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações de estilo. 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Guiratinga/MT, 28/04/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000128-14.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RUBENS GASPARELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n°: 1000128-14.2020.8.11.0036 Execução Fiscal Sentença. Vistos 

etc. Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL – MT, devidamente qualificada, em face ROBERTO RUBENS 

GASPARELLI, igualmente qualificado. Durante o trâmite processual, a 

Fazenda Pública Exequente manifestou-se afirmando que o executado 

quitou integralmente o débito executado nestes autos, requerendo ainda a 

extinção da presente ação executiva e a condenação da parte executada 

nas custas e despesas processuais (ID 31382846). Vieram os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. Nesse sentido é de 

reconhecer-se que o presente feito deve ser extinto, pois o executado 

quitou, no âmbito administrativo, devidamente todo o débito executado, de 

forma que foi satisfeita a obrigação apresentada na peça inicial. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 1) 

DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras existentes, cujos 

custos correrão por conta da parte executada, bem como desbloqueios de 

contas e veículos, tendo em vista que o executado nada mais deve à 

Fazenda Pública, em relação à CDA em comento. 2) Por fim, CONDENO a 

parte executada ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa em razão do 

pronto pagamento. P.I.C. Transitado em julgado, em nada sendo requerido: 

3) INTIME-SE a parte EXECUTADA para, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas) efetuar o pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida 

ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 CGJ. Quitadas às 

custas, providencie o cancelamento do arresto ou penhora se houver. 

Não sendo efetuado o pagamento das custas, em conformidade com os 

Provimentos nº 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 

888/2014-DOF-CGJ, encaminhe-se ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT, através de ofício, os seguintes documentos, 

caso o valor das custas sejam inferiores a R$1.000,00 (mil reais): 1. 

certidão de crédito judicial; 2. cópia da sentença; 3. demonstrativo de 

cálculo com os valores atualizados de Custas Judiciais e Taxa Judiciária 

elencados separadamente; 4. cópia da intimação constando a contrafé ou 

cópia da certidão do Oficial de Justiça ou da publicação do Diário Oficial; 5. 

certidão de decurso do prazo sem pagamento. Sendo o valor das custas 

superiores a R$1.000,00 (mil reais) encaminhe-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, os seguintes documentos: 1. termo 

de inscrição de dívida ativa ou certidão de dívida ativa; 2. cópia da 

sentença; 3. cópia da certidão de trânsito em julgado; 4. planilha de cálculo 

do valor do débito atualizada pelo Contador Judicial no caso dos 

processos judiciais, com os valores especificados separadamente para 

Taxa Judiciária e Custas Judiciais; 5. certidão de decurso do prazo sem 

pagamento; 6. informações dos dados pessoais do devedor: nome 

completo, CPF ou CNPJ, endereço completo com CEP, dados do processo, 

número, comarca, vara, fato, infração e penalidade; valor originário da 

dívida, bem como o termo final e a forma de calcular os juros de mora e 

demais encargos previstos em lei ou contrato, a origem, natureza, 

fundamento legal ou contratual da dívida; 7. indicação, se for o caso, de 

estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo 

fundamento legal e o termo inicial para cálculo; 8. data e número da 

inscrição no registro de dívida ativa; 9. número do processo judicial ou 

administrativo; 10. certidão de dívida ativa, contendo os mesmos 

elementos do termo de inscrição autenticada pela autoridade competente. 

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

Guiratinga/MT, 28/04/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-89.2015.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

HELLENICE SOUZA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA SOUZA DE MORAES OAB - MT14747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL AGENCIA 0247-X (REQUERIDO)

BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na condição de advogada da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, se quiser, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000184-47.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE ROCHA BRASIL TAFFAREL CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000184-47.2020.8.11.0036 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem. Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do 

art. 388, paragrafo único da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento às 

cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução 

e o valor das custas devidas para o caso de novo encaminhamento, 

conforme art. 389 da CNGCJ/MT. Estando em ordem à missiva e outros 

com isenção legal de custas prévias. Não havendo o recolhimento devido, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente. Cumpra-se o 

deprecado, com a urgência que o caso requer. Caso a ordem não deva 

ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o 

caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do 

Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos ao juízo deprecante, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Às 

providências. Guiratinga/MT, 28/04/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000193-09.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO CORREA DE MELO (LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO BERNARDO VIEIRA SELLES (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000193-09.2020.8.11.0036 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem. Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do 

art. 388, paragrafo único da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento às 

cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução 

e o valor das custas devidas para o caso de novo encaminhamento, 

conforme art. 389 da CNGCJ/MT. Estando em ordem à missiva e outros 

com isenção legal de custas prévias. Não havendo o recolhimento devido, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente. Cumpra-se o 

deprecado, com a urgência que o caso requer. Caso a ordem não deva 

ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o 

caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do 

Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos ao juízo deprecante, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Às 

providências. Guiratinga/MT, 28/04/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito
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Comarca de Itaúba

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-47.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE XAVIER PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000086-47.2018.8.11.0096. REQUERENTE: VALDENICE XAVIER PINHEIRO 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação com documentos no contexto da 

contestação (contratos), Id. 29891248, porém não houve impugnação. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de repetição de indébito c.c. 

indenização por danos morais e materiais pela prática de ato ilícito, 

proposta por Valdenice Xavier Pinheiro em desfavor de Club Mais 

Administradora de Cartões Ltda., já qualificadas nos presentes autos. 

Notícia na exordial que é uma pessoa humilde, com poucas instrução e 

condição financeira, e por esta razão necessitou realizar contratação de 

um crediário na loja da Requerida, com a finalidade de realizar suas 

compras de forma parcelada. Sucede que no ato da contratação a autora 

foi lesada em seus direitos, vez que a Requerida ao fornecer seus 

serviços de crédito e parcelamento de compra obrigou e condicionou a 

autora a contratar os serviços de seguro bolsa protegida e seguro 

proteção da sorte, para com isso pudesse garantir a operação, e para 

comprovar anexa fatura já paga. Afirma que jamais almejou a contratação 

desses serviços e que foi vítima da pratica abusiva e lesiva da chamada 

venda casada, e por esta razão está sendo lesada, pois as faturas estão 

tendo um acréscimo de R$ 3,49 de seguro bolsa protegida e R$ 3,99 de 

seguro proteção da sorte, totalizando o valor de R$ 7,48 (sete reais e 

quarenta e oito centavos), que somada as parcelas das compras estão 

onerando a autora. Aduz que diante da arbitrariedade da Requerida não 

restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Juntou 

documentos com a exordial. Realizada audiência de conciliação em 

09.03.2020, Id. 30048136, a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Em defesa, Id. 29891248, a Requerida contesta em suma 

que a autora contratou os serviços de livre e espontânea vontade, e que 

em nenhum momento foi lesada, haja vista que as contratações dos 

serviços são separadas, e para provar anexa ao contexto da contestação 

os contratos devidamente assinados, sendo Adesão ao Cartão Club +, 

Apólice do Seguro Proteção da Sorte e Apólice do Seguro Bolsa Mais 

Protegida. Contesta ainda, que a autora não pagou nenhuma das 07 (sete) 

parcelas das compras feitas e nem tampouco pagou pelos seguros, e 

mais junta o comprovante de compra realizada na loja da requerida, em 

sete parcelas, e ainda que devido a inadimplência os seguros foram 

cancelados, permanecendo somente as parcelas de compras das quais 

estão incidindo os juros e os encargos contratuais. Contesta mais, pela 

legitimidade da cobrança decorrente da contratação dos seguros e 

inexistência de venda casada, uma vez que autora estava ciente da 

contratação dos serviços, e ainda pela inexistência de dano material e 

descabimento da repetição do indébito, ao fato que autora nunca pagou 

nenhuma das parcelas contratadas, e mais pela litigância de má-fé ao fato 

que autora altera a verdade dos fatos, e faz pedido contraposto para a 

parte autora ser compelida a pagar o valor de R$ 820,39 (oitocentos e 

vinte reais e trinta e nove centavos), e ao final pela improcedência da 

ação. Todavia, a autora não impugnou a contestação. Pois bem, é certo 

que compete a autora provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, 

inciso I do NCP) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Dessa forma, em análise ao 

conjunto probatório, observa-se que a parte Requerida juntou no contexto 

de sua defesa os seguintes documentos: · Termo Adesão Cartão Club+, 

na data de 02.01.2016; · Apólice da Proposta do Seguro Bolsa Mais 

Protegida; · Apólice da Proposta do Seguro Proteção dá Sorte. · Cupom 

fiscal de compras e · Faturas com vencimentos em 10.03.2016; 

10.04.2016; 10.05.2016; 10.06.2016. Dos quais estão devidamente 

assinados, o Termo de Adesão; as apólices e o cupom fiscal de compras, 

onde por sua vez demonstra a existência contratual entre as partes, 

principalmente das apólices as quais a autora alega que foi induzida a 

contratar os serviços, assim provando os fatos modificativos, extintivos e 

impeditivos do direito da autora, artigo 373, inciso II do NCPC. Contudo, 

desses documentos juntados pela parte Requerida em sua contestação, a 

Requerente tinha o prazo de 05 (cinco) dias para impugna-los, no entanto 

deixou este prazo transcorrer in albis, motivo pelo qual é considerado 

autêntico, na inteligência do art. 411, inciso III, do NCPC: “Art. 411. 

Considera-se autêntico o documento quando: III - não houver impugnação 

da parte contra quem foi produzido o documento. ” Salienta-se que não há 

nos autos nenhuma reclamação feita pela autora, de que tenha solicitado o 

cancelamento desses serviços referente ao seguro bolsa mais protegida 

e seguro proteção dá sorte. Lado outro, não consta dos autos nenhum 

comprovante das parcelas de compras efetuadas pela autora, somente 

consta uma fatura do cartão 6363.xxxx.xxxxx.7990, com vencimento em 

10.05.2016, da qual esta desacompanhada de comprovante de 

pagamento, logo deixando de provar os fatos constitutivos de seu direito, 

artigo 373, inciso I do NCPC. Portanto, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve a permanência da relação negocial firmada entre 

as partes. Sendo assim, não há o que falar da inexistência da 

contratação, muito menos em indenização a título de danos morais, pois 

não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Requerida. 

Desse modo, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Portanto, havendo 

demonstração inequívoca da culpa exclusiva da consumidora, não há que 

se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, 

conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. De tal modo, no 

que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo da autora sua plena demonstração, 

sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, competia a 

Requerente comprovar que foi forçada a contratar os referidos serviços 

dos quais alega que foram feitos de através de venda casada, fato este 

que não ocorreu na presente demanda. Deste modo, não resta dúvida de 

que a parte autora, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

Requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação de 

repetição de indébito c.c. indenização por danos morais e materiais pela 

prática de ato ilícito. Logo, restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de 

Processo Civil. Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos da exordial. E, na forma e fundamentação supra, pela 

condenação da parte Requerente a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser revertido 

em favor da Requerida, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95, a Requerente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, verba que será paga em benefício dos Procuradores da Requerida. 

Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PROCEDÊNCIA, 

para condenar a Requerente ao pagamento do valor de R$ 820,39 

(oitocentos e vinte reais e trinta e nove centavos), do qual será acrescido 

de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a 

partir da inadimplência. Após o trânsito em julgado, a autora deverá ser 

intimada, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de 
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cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento), sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à 

homologação da Meritíssima Juíza Togada, para que surta seus efeitos 

legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-24.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000094-24.2018.8.11.0096. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a Requerida apresentou contestação, Id. 

18831963 e por sua vez o Requerente impugnou, Id. 19040868. Da 

preliminar. Da impossibilidade de inversão do ônus da prova. Deixo de 

acolher, uma vez que será analisada juntamente com mérito. Não havendo 

mais preliminares, passo ao julgamento do Mérito. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais proposta por 

Marcos Antônio Sousa em desfavor de Telefônica Brasil S.A., já 

qualificados nos presentes autos. Notícia em sua exordial que seus dados 

foram inseridos indevidamente no cadastro de inadimplentes e incluído em 

30.06.2017 no valor de R$ 647,49 (seiscentos e quarenta e sete reais e 

quarenta e nove centavos) – contrato nº. 0000899999762381. E, para 

comprovar junta o extrato da CDL Colíder/MT, emitido através de consulta 

de balcão, Id. 13346948. Aduz que desconhece o contrato, bem como o 

débito do qual foi negativado, do qual está lhe causando transtornos, pois 

não pode efetivar compras no crediário, e, que diante da arbitrariedade da 

Requerida, não restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. 

Com a exordial juntou documentos. Liminar deferida, Id. 16996644. A 

audiência de conciliação realizada em 15.03.2019, Id. 20883180, restou 

infrutífera a tentativa de acordo. Em defesa Id. 18831963, a parte 

Requerida contesta em preliminar pela impossibilidade de inversão do ônus 

da prova. E, no mérito contesta pelo exercício regular do direito, vez que o 

autor contratou os serviços da Requerida e pagou normalmente pelas 

faturas dos meses anteriores, no entanto ficou inadimplente no valor de 

R$ 647,49 (seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove 

centavos). Contesta mais, pela regularidade do débito e pela inexistência 

de danos morais e mais pela litigância de má-fé e ato atentatório à 

dignidade da justiça, vez que o autor altera a verdade dos fatos, e ainda 

faz pedido contraposto para a parte ser compelida a pagar o valor de R$ 

647,49 (seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) e 

ao final pela improcedência da ação. Por sua vez, o Requerente impugnou, 

Id. 19040868, pelo fato da parte não trazer nenhum documento assinado 

que comprove a existência contratual entre as partes, e, ainda impugna o 

pedido contraposto – faturas não quitadas – necessidade de 

adimplemento, vez que o autor não é devedor, em razão de ter sido vítima 

de fraudador e mais pela inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, uma vez 

que ajuizou ações em relação as restrições preexistentes, e, ao final pela 

procedência dos pedidos da exordial. Pois muito bem. Em análise aos 

autos, observo que a parte Requerida, deixou de apresentar o contrato 

entabulado entre as partes para provar a relação contratual, pois apenas 

alegou que a parte autora havia contratado os serviços, assim deixando 

de trazer o contrato firmado entre as partes para provar os fatos 

modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, artigo 373, inciso 

II do NCPC. Dessa forma, infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais do Requerente para a referida contratação. 

A inserção do nome do autor nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Por conseguinte, analisando o conjunto probatório 

constato que de fato a parte Requerida negativou o nome e CPF do 

Requerente no rol de inadimplentes, no valor de R$ 647,49 (seiscentos e 

quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) – contrato nº. 

0000899999762381, fazendo se assim jus ao pleito da exordial para a 

declaração de inexistência da restrição discutida na presente demanda. 

Quanto aplicabilidade da indenização por danos morais, constato nos 

extratos, Id. 13346948, outras restrições preexistentes, em nome dos 

credores: Hoepers (22.12.2016); Lojas Havan (07.10.2013); Ativos 

(14.03.2017); Oi móvel S.A. (13.04.2016); Fundo de Investimentos (FIDC 

NPL1) (04.09.2015); Renova Companhia Securitizadora (02.06.2015); 

Telefônica Brasil S.A. (12.11.2013); Lojas Havan (27.08.2016); OMNI S.A 

CFI (12.12.2015); Ativos S.A. (30.11.2014); Telefônica Brasil S.A. 

(10.11.2013). Contudo, em pesquisa ao sistema PJe através do CPF nº. 

781.741.041-00 do autor, constato que a parte autora ajuizou ações 

contra as restrições preexistentes das quais estão em tramite neste 

Juizado Especial, sendo as seguintes ações: 1. Ação nº. 

1000090-84.2018.8.11.0096 em desfavor de Hoepers S.A. (22.12.2016 = 

valor R$ 3.135,70), proferida sentença de parcial procedência em 

31.01.2020, encontrando-se o processo aguardando o cumprimento da 

sentença; 2. Ação nº. 1000091-69.2018.8.11.0096 em desfavor das Lojas 

Havan (07.10.2013 = valor R$ 100,00), proferida sentença de 

homologação de acordo em 31.05.2019, encontrando-se o presente 

p r o c e s s o  a r q u i v a d o  e m  1 2 . 1 2 . 2 0 1 9 ;  3 .  A ç ã o  n º 

1000095-09.2018.8.11.0096 em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora 

(14.03.2017 = R$ 19.904,71), foi proferida r. sentença de extinção sem 

resolução de mérito em 29.09.2019, tendo em vista a necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, encontra-se na fase recursal; 4. Ação 

nº. 1000096-91.2018.8.11.0096 em desfavor de Oi Móvel S.A. (13.04.2016 

= R$ 549,56), proferida sentença de parcial procedência em 30.09.2019, 

encontra-se na fase recursal; 5. Ação nº. 1000097-76.2018.8.11.0096 em 

desfavor de FIDC NPL I (04.09.2015 = valor R$ 786,18), encontra-se 

conclusa para decisão; 6. Ação nº. 1000098-61.2018.8.11.0096 em 

desfavor de Renova Companhia Securitizadora (02.06.2015 = valor R$ 

6.608,92), proferida sentença de parcial procedência em 30.09.2019, 

referida ação encontra-se na fase de execução da sentença; 7. Ação nº 

1000099-46.2018.8.11.0096 em desfavor de Telefônica Brasil (12.11.2013 

= valor R$ 1.045,75), foi proferida a r. sentença de extinção sem 

resolução de mérito em 22.09.2019, tendo em vista a necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, encontra-se na fase recursal; 8. Ação 

nº. 1000100-31.2018.8.11.0096 em desfavor das Lojas Havan 

(27.08.2016 = valor R$ 1.000,00), proferida sentença de homologação de 

acordo em 31.05.2019, encontrando-se o presente processo arquivado 

em 12.12.2019; 9. Ação nº. 1000101-16.2018.8.11.0096 em desfavor de 

Omni S.A. CFI (12.12.2015 = R$ 6.884,19), proferida sentença de parcial 

procedência em 30.09.2019, bem como foi proferida a sentença de 

extinção da obrigação pelo cumprimento integral da sentença em 

13.03.2020; 10. Ação nº. 1000102-98.2018.8.11.0096 em desfavor da 

Ativos S.A. Cia Securitizadora Créditos Financeiros (30.11.2014 = valor R$ 

471,20), foi proferida r. sentença de extinção sem resolução de mérito em 

30.09.2019, tendo em vista a necessidade de realização de perícia 

grafotécnica, encontra-se na fase recursal; 11. Ação nº. 

1000103-83.2018.8.11.0096, em face de Ativos S.A. Cia Securitizadora 

Créditos Financeiros (30.11.2014 = valor R$ 265,76) foi proferida r. 

sentença de extinção sem resolução de mérito em 22.09.2019, tendo em 

vista a necessidade de realização de perícia grafotécnica, encontra-se na 

fase recursal; 12. Ação nº. 1000105-53.2018.8.11.0096 em desfavor de 

Telefônica Brasil (10.11.2013 = valor R$ 1.045,75), proferida a r. sentença 

de extinção sem resolução de mérito em 29.09.2019, tendo em vista a 

necessidade de realização de perícia grafotécnica, encontra-se na fase 

recursal. Portanto, existindo o ajuizamento das ações acima mencionadas, 
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das quais referem-se as restrições impostas no nome e CPF do autor, não 

poderá ser aplicada a súmula 385 do STJ, vez que até o presente 

momento algumas das anotações acima especificadas não foram 

consideradas irregulares no cadastro de proteção ao crédito. Dessa 

forma, o autor faz jus a declaração de inexistência do débito, do qual foi 

restrito indevidamente em seu nome e CPF, uma vez que a parte 

Requerida, não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes para 

provar a existência jurídica. Por outro lado, vale registrar que inobstante a 

existência de outras restrições, conforme consta nos extratos anexos Id. 

13346948, estas se deram em datas posteriores à discutida nos autos, 

conforme abaixo relacionada, não podendo ser aplicada também a Súmula 

385 do STJ, fazendo jus à indenização por dano moral. 1. Ação nº. 

1000092-54.2018.8.11.0096 em desfavor de Empresa Gestora de Ativos – 

EMGEA (28.12.2017 = valor R$ 318,14), foi proferida sentença de 

incompetência em 30.09.2019, e encontra-se a referida ação arquivada; 2. 

Ação nº. 1000093-39.2018.8.11.0096 em desfavor de Tim Celular S.A. 

(22.10.2017 = valor R$ 173,26), proferida sentença de parcial procedência 

em 30.09.2019, bem como foi proferida a sentença de extinção da 

obrigação pelo cumprimento integral da sentença, em 27.03.2020; 3. Ação 

nº. 1000104-68.2018.8.11.0096 em desfavor de Fundo de investimentos 

em direito creditórios não padronizados NPL 1 – FIDC NPLI (29.11.2017 = 

valor R$ 1.074,97), encontra-se conclusa para decisão; 4. Ação nº. 

1000106-38.2018.8.11.0096 em desfavor de Renova Cia Securitizadora 

Credito Financeiro (29.11.2017 = valor R$ 9.392,11), proferida sentença 

de parcial procedência em 31.01.2020, na fase de liquidação de sentença 

as partes transigiram, a presente ação está aguardando a homologação 

do acordo. Vale mencionar, que o Requerente tem restrições posteriores, 

conforme acima descrito, no entanto a existência de outros registros 

posteriores em nome da parte não afasta a condenação por dano moral, 

contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

entendimento da turma recursal do Estado do Mato Grosso: EMENTA: 

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE 

TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO 

RESTRITIVA DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO 

– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES 

POSTERIORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na 

formalização do contrato de telefonia, o qual não foi solicitado pela 

consumidora, e constatada a remessa indevida do nome da suposta 

devedora ao banco de dados negativos de crédito, evidente a obrigação 

indenizatória a título de danos morais, que se dá in re ipsa. A existência de 

outros registros em nome do autor, posteriores ao discutido nos autos, 

não afasta a condenação por dano moral. Contudo, tal circunstância deve 

ser sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 166411/2014, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02.09.2015, publicado no DJE 10.09.2015) No mesmo sentido: 

EMENTA: "RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇAO POR DANOS 

MORAIS. INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. 

DÍVIDA PAGA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA Nº 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 

ARBITRAMENTO. 1. A inscrição em órgão de restrição ao crédito por 

dívida já paga caracteriza ato ilícito da instituição financeira. 2. Para que 

não seja devida indenização por danos morais, a exigência da Súmula nº 

385 é que a inscrição regular seja preexistente ou concomitante a 

inscrição questionada. Se a inscrição irregular for anterior às demais 

inscrições, inaplicável o enunciado do Superior Tribunal de Justiça. 3. A 

inscrição posterior pode ser considerada para fins de arbitramento da 

indenização, pois demonstra a contumaz inadimplência da autora. 4. O 

termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais é a data 

da fixação do valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJPR 10ª 

C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 Dt. Pub. 

01.08.2012, Dj 917). Desta forma fazendo jus a indenização por dano 

moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diante da constatação de 

outras restrições posteriores a discutida nos presentes autos. Posto isso, 

desnecessários outras considerações, e nos termos do artigo 487, inciso I 

do NCPC, JULGO por manter a liminar concedida, Id. 16996644 e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido da exordial, para 1. DECLARAR 

inexistente o débito discutido neste feito, qual seja o valor de R$ 647,49 

(seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) – 

contrato nº. 0000899999762381; e 2. CONDENAR a Requerida a indenizar 

o autor pelos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Por sua vez, intime-se a Requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder a exclusão do nome do Requerente do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais 

(40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, após apresentada a 

memória do cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte Requerida para efetuar o pagamento voluntário 

no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de incidir na multa prevista no art. 

523, §1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº 18, editada pela 

Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Nos termos do 

art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à 

homologação da Meritíssima Juíza Togada, para que surta seus efeitos 

legais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-76.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000097-76.2018.8.11.0096. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DE 

SOUZA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a Requerida apresentou contestação, Id. 

20002064 e por sua vez o Requerente impugnou, Id. 29899038. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. danos morais proposta por Marcos Antônio Sousa em desfavor 

de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não- padronizados NPL1, 

já qualificados nos presentes autos. Notícia em sua exordial que seus 

dados foram inseridos indevidamente no cadastro de inadimplentes e 

incluído em 04.09.2015 no valor de R$ 786,18 (setecentos e oitenta e seis 

reais e dezoito centavos) – contrato nº. 000031996376. E, para 

comprovar junta o extrato da CDL Colíder/MT, emitido através de consulta 

de balcão, Id. 13349944. Aduz que desconhece o contrato, bem como o 

débito do qual foi negativado, do qual está lhe causando transtornos, pois 

não pode efetivar compras no crediário, e, que diante da arbitrariedade da 

Requerida, não restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. 

Com a exordial juntou documentos. Liminar deferida, Id. 17004622. 

Realizada a audiência de conciliação em 21.05.2019, Id. 

20270979/20271300, restou infrutífera a tentativa de acordo. Em defesa 

Id. 20002064, a parte Requerida contesta em suma pelo exercício regular 

do direito, vez que a pendência questionada nos autos se refere a cessão 

da Caixa Econômica Federal com esta Requerida, através do contrato nº. 

000031996376, contesta ainda que independente de concessão da tutela 
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esta Requerida já providenciou a baixa no cadastro de inadimplentes. 

Contesta mais, pela regularidade do débito e para demonstrar anexa ao 

contexto da contestação print de fatura e também anexa ao Id. 20002066 

e pela ausência de provas e nexo de causalidade e pela incidência da 

súmula 385 do STJ, pela parte autora ser devedora contumaz, e ao final 

pela improcedência. Todavia, o Requerente impugnou, Id. 29899038, pelo 

fato da parte não trazer nenhum documento assinado que comprove a 

existência contratual entre as partes relacionadas a cessão de crédito e 

nem tampouco notificação da referida cessão de crédito, e, ainda impugna 

que não realizou nenhuma transação a Requerida e nem com a Caixa 

Econômica Federal, e mais pela inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, uma 

vez que ajuizou ações em relação as restrições preexistentes, e, ao final 

pela procedência dos pedidos da exordial. Pois muito bem. Em análise aos 

autos, observo que a parte Requerida, deixou de apresentar o contrato 

entabulado entre as partes para provar a relação contratual, pois apenas 

trouxe aos autos print de uma fatura no contexto da contestação e anexa 

ao Id. 20002066, da qual veio desacompanhada do contrato firmado entre 

as partes, para comprovar a relação jurídica existentes, e assim provar os 

fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, artigo 373, 

inciso II do NCPC. Dessa forma, infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais do Requerente para a referida 

contratação. A inserção do nome do autor nas entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. Por conseguinte, analisando o conjunto 

probatório constato que de fato a parte Requerida negativou o nome e CPF 

do Requerente no rol de inadimplentes, no valor de R$ 786,18 (setecentos 

e oitenta e seis reais e dezoito centavos) – contrato nº. 000031996376, 

fazendo se assim jus ao pleito da exordial para a declaração de 

inexistência da restrição discutida na presente demanda. Quanto 

aplicabilidade da indenização por danos morais, constato nos extratos, Id. 

13349944, outras restrições preexistentes, em nome dos credores: Lojas 

Havan (07.10.2013); Renova Companhia Securitizadora (02.06.2015); 

Telefônica Brasil S.A. (12.11.2013); Ativos S.A. (30.11.2014); Telefônica 

Brasil S.A. (10.11.2013). Contudo, em pesquisa ao sistema PJe através do 

CPF nº. 781.741.041-00 do autor, constato que a parte autora ajuizou 

ações contra as restrições preexistentes das quais estão em tramite 

neste Juizado Especial, sendo as seguintes ações: 1. Ação nº. 

1000091-69.2018.8.11.0096 em desfavor das Lojas Havan (07.10.2013 = 

valor R$ 100,00), proferida sentença de homologação de acordo em 

31.05.2019, encontrando-se o presente processo arquivado em 

12.12.2019; 2. Ação nº. 1000098-61.2018.8.11.0096 em desfavor de 

Renova Companhia Securitizadora (02.06.2015 = valor R$ 6.608,92), 

proferida sentença de parcial procedência em 30.09.2019, referida ação 

encontra-se na fase de execução da sentença; 3. Ação nº 

1000099-46.2018.8.11.0096 em desfavor de Telefônica Brasil (12.11.2013 

= valor R$ 1.045,75), foi proferida a r. sentença de extinção sem 

resolução de mérito em 22.09.2019, tendo em vista a necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, encontra-se na fase recursal; 4. Ação 

nº. 1000102-98.2018.8.11.0096 em desfavor da Ativos S.A. Cia 

Securitizadora Créditos Financeiros (30.11.2014 = valor R$ 471,20), foi 

proferida r. sentença de extinção sem resolução de mérito em 30.09.2019, 

tendo em vista a necessidade de realização de perícia grafotécnica, 

encontra-se na fase recursal; 5. Ação nº. 1000103-83.2018.8.11.0096, 

em face de Ativos S.A. Cia Securitizadora Créditos Financeiros 

(30.11.2014 = valor R$ 265,76) foi proferida r. sentença de extinção sem 

resolução de mérito em 22.09.2019, tendo em vista a necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, encontra-se na fase recursal; 6. Ação 

nº. 1000105-53.2018.8.11.0096 em desfavor de Telefônica Brasil 

(10.11.2013 = valor R$ 1.045,75), proferida a r. sentença de extinção sem 

resolução de mérito em 29.09.2019, tendo em vista a necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, encontra-se na fase recursal. Portanto, 

existindo o ajuizamento das ações acima mencionadas, das quais 

referem-se as restrições impostas no nome e CPF do autor, não poderá 

ser aplicada a súmula 385 do STJ, vez que até o presente momento 

algumas das anotações acima especificadas não foram consideradas 

irregulares no cadastro de proteção ao crédito. Dessa forma, o autor faz 

jus a declaração de inexistência do débito, do qual foi restrito 

indevidamente em seu nome e CPF, uma vez que a parte Requerida, não 

trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes para provar a 

existência da relação jurídica. Por outro lado, vale registrar que inobstante 

a existência de outras restrições, conforme consta nos extratos anexos 

Id. 13349944, estas se deram em datas posteriores à discutida nos autos, 

conforme abaixo relacionada, não podendo ser aplicada também a Súmula 

385 do STJ, fazendo jus à indenização por dano moral. 1. Ação nº. 

1000090-84.2018.8.11.0096 em desfavor de Hoepers S.A. (22.12.2016 = 

valor R$ 3.135,70), proferida sentença de parcial procedência em 

31.01.2020, encontrando-se o processo aguardando o cumprimento da 

sentença; 2. Ação nº. 1000092-54.2018.8.11.0096 em desfavor de 

Empresa Gestora de Ativos – EMGEA (28.12.2017 = valor R$ 318,14), foi 

proferida sentença de incompetência em 30.09.2019, encontra-se a 

referida ação arquivada; 3. Ação nº. 1000093-39.2018.8.11.0096 em 

desfavor de Tim Celular S.A. (22.10.2017 = valor R$ 173,26), proferida 

sentença de parcial procedência em 30.09.2019, bem como foi proferida a 

sentença de extinção da obrigação pelo cumprimento integral da sentença, 

em 27.03.2020; 4. Ação nº. 1000094-24.2018.8.11.0096 em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. (30.06.2017 = valor R$ 647,49), encontra-se 

conclusa para decisão; 5. Ação nº 1000095-09.2018.8.11.0096 em 

desfavor de Ativos S.A. Securitizadora (14.03.2017 = R$ 19.904,71), foi 

proferida r. sentença de extinção sem resolução de mérito em 29.09.2019, 

tendo em vista a necessidade de realização de perícia grafotécnica, 

encontra-se na fase recursal; 6. Ação nº. 1000096-91.2018.8.11.0096 em 

desfavor de Oi Móvel S.A. (13.04.2016 = R$ 549,56), proferida sentença 

de parcial procedência em 30.09.2019, encontra-se na fase recursal; 7. 

Ação nº. 1000100-31.2018.8.11.0096 em desfavor das Lojas Havan 

(27.08.2016 = valor R$ 1.000,00), proferida sentença de homologação de 

acordo em 31.05.2019, encontrando-se o presente processo arquivado 

em 12.12.2019; 8. Ação nº. 1000101-16.2018.8.11.0096 em desfavor de 

Omni S.A. CFI (12.12.2015 = R$ 6.884,19), proferida sentença de parcial 

procedência em 30.09.2019, bem como foi proferida a sentença de 

extinção da obrigação pelo cumprimento integral da sentença em 

13.03.2020; 9. Ação nº. 1000104-68.2018.8.11.0096 em desfavor de 

Fundo de investimentos em direito creditórios não padronizados NPL 1 – 

FIDC NPLI (29.11.2017 = valor R$ 1.074,97), encontra-se conclusa para 

decisão; 10. Ação nº. 1000106-38.2018.8.11.0096 em desfavor de 

Renova Cia Securitizadora Credito Financeiro (29.11.2017 = valor R$ 

9.392,11), proferida sentença de parcial procedência em 31.01.2020, na 

fase de liquidação de sentença as partes transigiram, a presente ação 

está aguardando a homologação do acordo. Vale mencionar, que o 

Requerente tem restrições posteriores, conforme acima descrito, no 

entanto a existência de outros registros posteriores em nome da parte não 

afasta a condenação por dano moral, contudo, tal circunstância deve 

refletir no quantum indenizatório, conforme entendimento da Turma 

Recursal do Estado do Mato Grosso: EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO – 

ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na formalização do 

contrato de telefonia, o qual não foi solicitado pela consumidora, e 

constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco 

de dados negativos de crédito, evidente a obrigação indenizatória a título 

de danos morais, que se dá in re ipsa. A existência de outros registros em 

nome do autor, posteriores ao discutido nos autos, não afasta a 

condenação por dano moral. Contudo, tal circunstância deve ser 

sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 166411/2014, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02.09.2015, publicado no DJE 10.09.2015) No mesmo sentido: 

EMENTA: "RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇAO POR DANOS 

MORAIS. INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. 

DÍVIDA PAGA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA Nº 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 

ARBITRAMENTO. 1. A inscrição em órgão de restrição ao crédito por 

dívida já paga caracteriza ato ilícito da instituição financeira. 2. Para que 

não seja devida indenização por danos morais, a exigência da Súmula nº 

385 é que a inscrição regular seja preexistente ou concomitante a 

inscrição questionada. Se a inscrição irregular for anterior às demais 

inscrições, inaplicável o enunciado do Superior Tribunal de Justiça. 3. A 

inscrição posterior pode ser considerada para fins de arbitramento da 

indenização, pois demonstra a contumaz inadimplência da autora. 4. O 

termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais é a data 
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da fixação do valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJPR 10ª 

C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 Dt. Pub. 

01.08.2012, Dj 917). Desta forma fazendo jus a indenização por dano 

moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diante da constatação de 

outras restrições posteriores a discutida nos presentes autos. Posto isso, 

desnecessários outras considerações, e nos termos do artigo 487, inciso I 

do NCPC, JULGO por manter a liminar concedida, Id. 17004622 e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido da exordial, para 1. DECLARAR 

inexistente o débito discutido neste feito, qual seja o valor de R$ 786,18 

(setecentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos) – contrato nº. 

000031996376; e 2. CONDENAR o Requerido a indenizar o autor pelos 

danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. Por 

sua vez, intime-se a Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome do Requerente do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do 

cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, 

intime-se a parte Requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo 

de 15 (quinze dias), sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 

do NCPC, em consonância com a Súmula nº 18, editada pela Egrégia 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Nos termos do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à 

homologação da Meritíssima Juíza Togada, para que surta seus efeitos 

legais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-68.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000104-68.2018.8.11.0096. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DE 

SOUZA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a Requerida apresentou contestação, Id. 

20000224 e por sua vez o Requerente impugnou, Id. 29900591. Da 

preliminar. Da Litispendência. Em preliminar a Requerida alega 

litispendência com a presente ação com a Ação nº. 

1000097-76.2018.8.11.0096, por terem as mesmas partes e mesma causa 

de pedir e o mesmo pedido. Em pesquisa ao sistema PJe na referida Ação 

nº. 1000097-76.2018.8.11.0096, observo que o contrato nº. 

000031996376 é o mesmo, entretanto o valor de R$ 786,18 e a data de 

restrição 04.09.2015 naquela ação são diferentes com a presente 

demanda, assim deixo de acolher a presente preliminar. Não havendo mais 

preliminares, passo a analisar o Mérito. Trata-se de Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. danos morais proposta por Marcos Antônio 

Sousa em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não- 

padronizados NPL1, já qualificados nos presentes autos. Notícia em sua 

exordial que seus dados foram inseridos indevidamente no cadastro de 

inadimplentes e incluído em 29.11.2017 no valor de R$ 1.074,97 (um mil e 

setenta e quatro reais e noventa e sete centavos) – contrato nº. 

000031996376. E, para comprovar junta o extrato da Default Empresa, 

produto consultado SCPC, emitido por informações confidenciais, datado 

de 15.02.2018 e o extrato CDL Colíder/MT, emitido através de consulta de 

balcão, Id. 13356213. Aduz que desconhece o contrato, bem como o 

débito o qual foi negativado, do qual está lhe causando transtornos, pois 

não pode efetivar compras no crediário, e, que diante da arbitrariedade da 

Requerida, não restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. 

Com a exordial juntou documentos. Liminar deferida, Id. 17014693. 

Realizada a audiência de conciliação em 10.05.2019, Id. 20271334, restou 

infrutífera a tentativa de acordo. Em defesa Id. 20002224, a parte 

Requerida contesta em preliminar pela litispendência com a Ação nº. 

1000097-76.2018.8.11.0096. E, no mérito em suma pelo exercício regular 

do direito, vez que a pendência questionada nos autos se refere a cessão 

da Caixa Econômica Federal com esta Requerida, através do contrato nº. 

000031996376, contesta ainda que independente de concessão da tutela 

esta Requerida já providenciou a baixa no cadastro de inadimplentes. 

Contesta mais, pela regularidade do débito e para demonstrar anexa ao 

contexto da contestação print de fatura e também anexa ao Id. 20002226 

e pela ausência de provas e nexo de causalidade e pela incidência da 

súmula 385 do STJ, pela parte autora ser devedora contumaz, e ao final 

pela improcedência. Por sua vez, o Requerente impugnou, Id. 29900591, 

pela inexistência de l i t ispendência com a Ação nº. 

1000097-76.2018.8.11.0096, vez que o contrato é o mesmo, porém o valor 

e a data de restrição são diferentes. Impugna ainda, ao fato da parte não 

trazer nenhum documento assinado que comprove a existência contratual 

entre as partes relacionadas a cessão de crédito e nem tampouco 

notificação da referida cessão de crédito, e, mais que não realizou 

nenhuma transação a Requerida e nem com a Caixa Econômica Federal, e 

pela inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, uma vez que ajuizou ações em 

relação as restrições preexistentes, e, ao final pela procedência dos 

pedidos da exordial. Pois muito bem. Em análise aos autos, observo que a 

parte Requerida, deixou de apresentar o contrato entabulado entre as 

partes para provar a relação contratual, pois apenas trouxe aos autos 

print de uma fatura no contexto da contestação e anexa ao Id. 20002226, 

da qual veio desacompanhada do contrato firmado entre as partes, para 

comprovar a relação jurídica existentes, e, assim provar os fatos 

modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, artigo 373, inciso 

II do NCPC. Dessa forma, infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais do autor para a referida contratação. A 

inserção do nome do autor nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Por conseguinte, analisando o conjunto probatório 

constato que de fato a parte Requerida negativou o nome e CPF do 

Requerente no rol de inadimplentes, no valor de R$ 1.074,97 (um mil e 

setenta e quatro reais e noventa e sete centavos) – contrato nº. 

000031996376, fazendo se assim jus ao pleito da exordial para a 

declaração de inexistência da restrição discutida na presente demanda. 

Quanto aplicabilidade da indenização por danos morais, constato nos 

extratos, Id. 13356213, outras restrições preexistentes, em nome dos 

seguintes credores: · Hoerpers (22.12.2016); · Lojas Havan (07.10.2013); 

· Tim Celular (22.10.2017); · Telefônica Brasil S.A. (30.06.2017); · Ativos 

S.A. (14.03.2017); · Oi Móvel (13.04.2016); · Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios não- padronizados NPL1 (04.09.2015); · Renova 

Companhia Securitizadora (02.06.2015); · Telefônica Brasil S.A. 

(12.11.2013); · Lojas Havan (27.08.2016); · OMNI (12.12.2015); · Ativos 

S.A. (30.11.2014); e · Telefônica Brasil S.A. (10.11.2013). Contudo, em 

pesquisa ao sistema PJe através do CPF nº. 781.741.041-00 do autor, 

constato que a parte autora ajuizou ações contra as restrições 

preexistentes das quais estão em tramite neste Juizado Especial, sendo 

as seguintes ações: 1. Ação nº. 1000090-84.2018.8.11.0096 em desfavor 

de Hoepers S.A. (22.12.2016 = valor R$ 3.135,70), proferida sentença de 

parcial procedência em 31.01.2020, encontrando-se o processo 

aguardando o cumprimento da sentença; 2. Ação nº. 

1000091-69.2018.8.11.0096 em desfavor das Lojas Havan (07.10.2013 = 

valor R$ 100,00), proferida sentença de homologação de acordo em 
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31.05.2019, encontrando-se o presente processo arquivado em 

12.12.2019; 3. Ação nº. 1000093-39.2018.8.11.0096 em desfavor de Tim 

Celular S.A. (22.10.2017 = valor R$ 173,26), proferida sentença de parcial 

procedência em 30.09.2019, bem como foi proferida a sentença de 

extinção da obrigação pelo cumprimento integral da sentença, em 

27.03.2020; 4. Ação nº. 1000094-24.2018.8.11.0096 em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. (30.06.2017 = valor R$ 647,49), encontra-se 

conclusa para decisão; 5. Ação nº 1000095-09.2018.8.11.0096 em 

desfavor de Ativos S.A. Securitizadora (14.03.2017 = R$ 19.904,71), foi 

proferida r. sentença de extinção sem resolução de mérito em 29.09.2019, 

tendo em vista a necessidade de realização de perícia grafotécnica, 

encontra-se na fase recursal; 6. Ação nº. 1000096-91.2018.8.11.0096 em 

desfavor de Oi Móvel S.A. (13.04.2016 = R$ 549,56), proferida sentença 

de parcial procedência em 30.09.2019, encontra-se na fase recursal; 7. 

Ação nº. 1000097-76.2018.8.11.0096 em desfavor de Fundo de 

investimentos em direito creditórios não padronizados NPL 1 – FIDC NPLI 

(04.09.2015 = valor R$ 786,18), encontra-se conclusa para decisão; 8. 

Ação nº. 1000098-61.2018.8.11.0096 em desfavor de Renova Companhia 

Securitizadora (02.06.2015 = valor R$ 6.608,92), proferida sentença de 

parcial procedência em 30.09.2019, referida ação encontra-se na fase de 

execução da sentença; 9. Ação nº 1000099-46.2018.8.11.0096 em 

desfavor de Telefônica Brasil (12.11.2013 = valor R$ 1.045,75), foi 

proferida a r. sentença de extinção sem resolução de mérito em 

22.09.2019, tendo em vista a necessidade de realização de perícia 

grafotécnica, encontra-se na fase recursal; 10. Ação nº. 

1000100-31.2018.8.11.0096 em desfavor das Lojas Havan (27.08.2016 = 

valor R$ 1.000,00), proferida sentença de homologação de acordo em 

31.05.2019, encontrando-se o presente processo arquivado em 

12.12.2019; 11. Ação nº. 1000101-16.2018.8.11.0096 em desfavor de 

Omni S.A. CFI (12.12.2015 = R$ 6.884,19), proferida sentença de parcial 

procedência em 30.09.2019, bem como foi proferida a sentença de 

extinção da obrigação pelo cumprimento integral da sentença em 

13.03.2020; 12. Ação nº. 1000102-98.2018.8.11.0096 em desfavor da 

Ativos S.A. Cia Securitizadora Créditos Financeiros (30.11.2014 = valor R$ 

471,20), foi proferida r. sentença de extinção sem resolução de mérito em 

30.09.2019, tendo em vista a necessidade de realização de perícia 

grafotécnica, encontra-se na fase recursal; 13. Ação nº. 

1000103-83.2018.8.11.0096, em face de Ativos S.A. Cia Securitizadora 

Créditos Financeiros (30.11.2014 = valor R$ 265,76) foi proferida r. 

sentença de extinção sem resolução de mérito em 22.09.2019, tendo em 

vista a necessidade de realização de perícia grafotécnica, encontra-se na 

fase recursal; 14. Ação nº. 1000105-53.2018.8.11.0096 em desfavor de 

Telefônica Brasil (10.11.2013 = valor R$ 1.045,75), proferida a r. sentença 

de extinção sem resolução de mérito em 29.09.2019, tendo em vista a 

necessidade de realização de perícia grafotécnica, encontra-se na fase 

recursal. Portanto, existindo o ajuizamento das ações acima mencionadas, 

das quais referem-se as restrições impostas no nome e CPF do autor, não 

poderá ser aplicada a súmula 385 do STJ, vez que até o presente 

momento algumas das anotações acima especificadas não foram 

consideradas irregulares no cadastro de proteção ao crédito. Dessa 

forma, o autor faz jus a declaração de inexistência do débito, do qual foi 

restrito indevidamente em seu nome e CPF, uma vez que a parte 

Requerida, não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes para 

provar a existência da relação jurídica. Lado outro, vale registrar que 

inobstante a existência de outras restrições, conforme consta nos 

extratos anexos Id. 13356213, estas se deram em datas posteriores à 

discutida nos autos, conforme abaixo relacionada, não podendo ser 

aplicada também a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à indenização por 

dano moral. 1. Ação nº. 1000092-54.2018.8.11.0096 em desfavor de 

Empresa Gestora de Ativos – EMGEA (28.12.2017 = valor R$ 318,14), foi 

proferida sentença de incompetência em 30.09.2019, encontra-se a 

referida ação arquivada; 2. Ação nº. 1000106-38.2018.8.11.0096 em 

desfavor de Renova Cia Securitizadora Crédito Financeiro (29.11.2017 = 

valor R$ 9.392,11), proferida sentença de parcial procedência em 

31.01.2020, na fase de liquidação de sentença as partes transigiram, a 

presente ação está aguardando a homologação do acordo. Vale 

mencionar, que o Requerente tem duas restrições posteriores, conforme 

acima descrito, no entanto a existência de outros registros posteriores em 

nome da parte não afasta a condenação por dano moral, contudo, tal 

circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

entendimento da Turma Recursal do Estado do Mato Grosso: EMENTA: 

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE 

TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO 

RESTRITIVA DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO 

– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES 

POSTERIORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na 

formalização do contrato de telefonia, o qual não foi solicitado pela 

consumidora, e constatada a remessa indevida do nome da suposta 

devedora ao banco de dados negativos de crédito, evidente a obrigação 

indenizatória a título de danos morais, que se dá in re ipsa. A existência de 

outros registros em nome do autor, posteriores ao discutido nos autos, 

não afasta a condenação por dano moral. Contudo, tal circunstância deve 

ser sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 166411/2014, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02.09.2015, publicado no DJE 10.09.2015) No mesmo sentido: 

EMENTA: "RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇAO POR DANOS 

MORAIS. INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. 

DÍVIDA PAGA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA Nº 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 

ARBITRAMENTO. 1. A inscrição em órgão de restrição ao crédito por 

dívida já paga caracteriza ato ilícito da instituição financeira. 2. Para que 

não seja devida indenização por danos morais, a exigência da Súmula nº 

385 é que a inscrição regular seja preexistente ou concomitante a 

inscrição questionada. Se a inscrição irregular for anterior às demais 

inscrições, inaplicável o enunciado do Superior Tribunal de Justiça. 3. A 

inscrição posterior pode ser considerada para fins de arbitramento da 

indenização, pois demonstra a contumaz inadimplência da autora. 4. O 

termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais é a data 

da fixação do valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJPR 10ª 

C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 Dt. Pub. 

01.08.2012, Dj 917). Desta forma fazendo jus a indenização por dano 

moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diante da constatação de 

duas outras restrições posteriores a discutida nos presentes autos. Posto 

isso, desnecessários outras considerações, e nos termos do artigo 487, 

inciso I do NCPC, JULGO por manter a liminar concedida, Id. 17014693 e 

ainda pelo não acolhimento da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido da exordial, para 1. DECLARAR 

inexistente o débito discutido neste feito, qual seja o valor de R$ 1.074,97 

(um mil e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos) – contrato nº. 

000031996376; e 2. CONDENAR o Requerido a indenizar o autor pelos 

danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. Por 

sua vez, intime-se a Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome do Requerente do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do 

cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, 

intime-se a parte Requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo 

de 15 (quinze dias), sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 

do NCPC, em consonância com a Súmula nº 18, editada pela Egrégia 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Nos termos do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à 

homologação da Meritíssima Juíza Togada, para que surta seus efeitos 

legais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-16.2019.8.11.0096
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KELLY CRISTINA ARAUJO DA COSTA (INTERESSADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000338-16.2019.8.11.0096. INTERESSADO: KELLY CRISTINA ARAUJO 

DA COSTA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 27006197 com documentos (relatório de chamadas, Id. 

27006198), no entanto não houve impugnação. Das preliminares. Da 

ausência de prova mínima: impossibilidade de inversão do ônus da prova – 

aplicabilidade da súmula 330 do TJ/RJ. Rejeito, uma vez que já foi 

concedido a inversão do ônus na prova, Id. 22497735. Não existindo mais 

preliminares, passo ao julgamento do Mérito. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de relação contratual com repetição de indébito e 

reparação por danos morais c.c. pedido de liminar em tutela antecipada, 

ajuizada por Kelly Cristina Araújo da Costa em face de Vivo S.A. 

(Telefônica Brasil S.A.), devidamente qualificadas nos autos. Notícia que 

teve seus documentos extraviados em outubro/2015, bem como que 

nunca possuiu qualquer relação de consumo com a Requerida e que 

dessa natureza as cobranças já foram questionadas junto ao órgão do 

Procon. Alega que junto ao atendimento preliminar no Procon de 

Sorriso/MT, a autora já foi vítima junto a Empresa Oi Telefonia e também a 

ora Requerida, afirma que foi vítima de pessoas que utilizaram de seus 

documentos e com isso após o registro junto ao Procon as cobranças 

foram canceladas a época. Sucede que em março/2016 chegou em sua 

residência fatura da Requerida no valor de R$ 159,58 e sendo seu nome 

incluído no rol de inadimplentes, e alega mais que no mês de março e abril 

de 2019, novas faturas foram emitidas nos valores de R$ 72,02 e R$ 

571,90, e com isso tentou resolver de forma amigavelmente a 

regularização, porém sem êxito e com isso seu nome foi novamente 

restrito nos órgãos de proteção ao credito. Assevera que diante da 

arbitrariedade da Requerida não restou alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda, para pleitear a inexistência e a repetição do débito e a 

indenização por danos morais. Juntou documentos com a exordial. 

Audiência de conciliação realizada em 29.11.2019, Id. 26709542, a qual 

restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, Id. 

27006197 a Requerida em preliminar contesta pela ausência de prova 

mínima: impossibilidade de inversão do ônus da prova – aplicabilidade da 

súmula 330 do TJ/RJ. E, no mérito, em suma contesta pelo exercício 

regular do direito, pelo fato da parte ter habilitado em seu nome a linha 

telefônica nº. 62 99619 4990, a qual ocasionou a emissão de faturas 

mensais e o cadastro no sistema interno Contesta mais, que a autora 

efetuou o pagamento das faturas dos meses de setembro de 2014 a maio 

de 2015, no entanto ficou inadimplente nos meses de junho a agosto de 

2015 no valor de R$ 102,89 (cento e dois reais e oitenta e nove centavos), 

e, para comprovar anexa print de telas sistêmicas ao contexto da 

contestação e ainda anexa aos autos relatório de chamadas originadas 

ref. 15561/2019—12 no período de 18.08.2014 a 28.10.2015 referente a 

linha telefônica 62 99619-4990. Contesta mais, pela legitimidade do débito 

e pela inexistência de danos morais, e mais que a reclamação anexada 

aos autos se refere a empresa Oi Telefonia Móvel, e ao final pela 

improcedência da ação. Entretanto, não houve impugnação, apesar da 

parte autora ter sido intimada em audiência para apresentar a impugnação, 

logo após a contestação. Salienta-se que compete a autora provar o fato 

constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II 

do NCPC. Dessa forma, examinando o conjunto probatório observo que a 

parte Requerida traz aos autos relatório de chamadas originadas 

15561/2019—12 no período de 18.08.2014 a 28.10.2015 referente a linha 

telefônica 62 99619-4990 e print telas sistêmicas ao contexto da 

contestação, porém esses documentos vieram desacompanhados do 

contrato firmado entre as partes, para comprovar a contratação dos 

serviços referente a linha telefônica 62 99619-4990, bem como não há 

nos autos contrato referente a fatura da linha telefônica nº. 91 

99148-3070 e conta 0236899856 e das contas 0223402179 e conta 

0236788298. Logo, não demonstrando os fatos modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Lado outro, 

tem-se que os documentos anexados com a exordial pela autora 

referem-se as faturas da conta 0223402179, vencida em 02.03.2019 no 

valor de R$ 72,02 do mês de 02.2019; e da linha telefônica nº. 91 

99148-3070 e conta 0236899856, vencida em 21.03.2016 no valor de R$ 

159,58 no mês de referência 02.2016 e R$ 571,90 vencida em 14.04.2019, 

referente ao mês de abril/2019 conta 0236788298. No entanto, essas 

faturas não foram objetos de restrição no órgão de proteção ao crédito, 

uma vez que dos autos não consta nenhum extrato unificado de 

restrições ao crédito, para comprovar as alegações da autora que teve o 

seu nome e CPF restrito nos órgãos de proteção ao credito em relação a 

essas faturas. Cabe ressaltar que compete a autora trazer aos autos o 

comprovante original completo unificado extraído dos órgãos de proteção 

ao crédito, dos quais devem ser emitidos por órgãos oficiais de restrição 

ao crédito quais sejam SPC, SCPC, SERASA e CDL, para assim comprovar 

que seu nome e CPF foram restritos nos órgãos de proteção ao credito 

relativo as faturas anexadas a esses autos. Por outro lado, consta dos 

autos o Boletim de Ocorrência Policial nº. 00277/2015228747-7 datado de 

09.10.2015, onde por sua vez a autora relata que seus documentos de 

identidade 6391128 e CPF 944.538.702-30 foram extraviados, Id. 

22142703. Ademais, consta dos autos que autora efetivou uma 

reclamação perante o Procon, na data de 09.10.2015, através do FA nº. 

0115-003.584-0, Id. 22142703, onde relata que possui um conflito junto a 

Oi Telefonia Móvel, bem como alega não possuir prestação de serviços 

referente as linhas telefônicas nº. 91 99190-9092 e 91 99148-3070, onde 

por sua vez nesta reclamação consta que a Requerida isentou a cobrança 

no valor de R$ 15,99 (quinze reais e noventa e nove centavos), bem como 

cancelou quaisquer débitos em nome da autora, e tendo o atendimento 

gerado o protocolo nº. 20153227089870 pela atendente Fabíola. Portanto, 

demonstrando os fatos constitutivos do seu direito, artigo 373, inciso I do 

NCPC, em relação ao extravio de seus documentos pessoais a cédula de 

identidade e CPF, dos quais foram utilizados indevidamente. Desse modo, 

da análise dos autos conclui-se que razão assiste a Requerente pelas 

cobranças indevidas, referente as faturas emitidas em seu nome da conta 

0223402179, vencida em 02.03.2019 no valor de R$ 72,02 do mês de 

02.2019; e da linha telefônica nº. 91 99148-3070, conta 0236899856, 

vencida em 21.03.2016 no valor de R$ 159,58 no mês de referência 

02.2016 e R$ 571,90 vencida em 14.04.2019, referente ao mês de 

abril/2019 conta 0236788298, uma vez que teve os seus documentos 

extraviados na cidade de Castanhal no Estado do Pará. Logo fazendo jus 

pela inexistência da contratação dos serviços e consequentemente o 

cancelamento das faturas em seu nome, uma vez que seus documentos 

foram utilizados indevidamente para a contratação dos serviços. No mais, 

cumpre destacar que a empresa tinha o conhecimento do extravio dos 

documentos da autora desde 2015, quando a autora efetuou as 

reclamações perante o Procon, na data de 09.10.2015, através do FA nº. 

0115-003.584-0 e protocolo nº. 20153227089870, Id. 22142703, e mesmo 

assim a Requerida continuou a efetuar cobranças indevidas no nome da 

autora, em anos posteriores conforme constou das faturas, anexas Id. 

22152703 e 22142704. Por conseguinte, não há dúvida de que a conduta 

da Requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a Requerente foi 

cobrada indevidamente por serviços não contratados. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Posto isso, desnecessários outras 

considerações, e nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pelo 

não acolhimento da preliminar e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE 

do pedido da exordial, para 1. DECLARAR a inexistência da relação 

contratual entre as partes em relação as linhas telefônicas 62 99619-4990 

e nº. 91 99148-3070 e referente as contas 0236899856; 0223402179 e 

0236788298; e 2. DETERMINAR o cancelamento das faturas emitidas em 

nome da autora relativas a linha telefônica nº. 91 99148-3070 e as conta 

0236899856; 0223402179 e 0236788298; e 3. CONDENAR a Requerida a 
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indenizar a Requerente pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

desta decisão e acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m., a partir do 

evento danoso. Sem custas e sem honorários, transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do projeto de sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 14/2020/ADM

 O Doutor Rafael Siman Carvalho, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Itiquira, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 Retificar a escala de plantão dos servidores da Justiça desta Comarca, 

para o mês de MAIO de 2020.

 ESCRIVANIA

 Oficial de Justiça

 Juiz(a)

 01 a 03 de maio

Robson da Silva Souza- técnico judiciário, fone (65) 99245-4550

 Suelma Inácio de Jesus – Oficiala de Justiça – cel. (65) 9934-7694

 Alto Taquari/MT

 Dr. Fábio Alves Cardoso

Telefone (66) 99648-57-87

 09 e 10 de maio

Juarez Vieira da Silva – Técnico Judiciário – fone (65) 99245-4550

 Suelma Inácio de Jesus – Oficiala de Justiça – cel. (65) 9934-7694

 Alto Araguaia

 1ª Vara de Alto Araguaia

Marina Carlos França

65 99637-4465 ou 99646-9326

 16 e 17 de maio

Fabiula Ribeiro de Moura, técnica judiciário, fone (65) 99245-4550

 Suelma Inácio de Jesus – Oficiala de Justiça – cel. (65) 9934-7694

 Alto Araguaia

2ª Vara

Adalto Quintino da Silva

66 99975-1673 ou 99987-2135

23 e 24 de maio

Lucenir da Silva Santos técnico judiciário, fone (65) 99245-4550

 Donizete Sebastião do Nascimento – Oficial de Justiça – cel. (65) 

99963-7064

Comarca Pedra Preta-MT

Dr. Marcio Rogério Martins

 Fones (66) 8439-5407 ou 8445-1656 ou (66)99969-3384

30 e 31 de maio

Jucileide Silveira Pereira – Auxiliar Judiciário – fone (65) 99245-4550

 Suelma Inácio de Jesus – Oficiala de Justiça – cel. (65) 9934-7694

 Comarca de Itiquira

 Dr. Rafael Siman Carvalho – Assessora Letícia: 67 99263 - 3463

 *Plantão de Informática do TJ: 65 99604-3504

 Itiquira/MT, 29 de abril de 2020.

 (Assinado digitalmente)

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49168 Nr: 1170-50.2017.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO GOMES BARCELO, CARMEM 

GOMES BARCELOS, Sebastião Gomes de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE PEREIRA NETO - 

OAB:5613

 Vistos.

Defiro o pedido de ref. 28 dos autos, no que tange ao cumprimento de 

sentença.

Destarte, intime-se o exequente para que no prazo de 10 (dez) dias 

atualize o débito objeto do presente executivo.

Após, Cite-se/Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar a quantia devida, sob pena de acréscimo de multa de 10%, bem 

como de honorários advocatícios, o qual estabeleço em 10% sobre o valor 

da dívida.

Em tempo, retifique-se a autuação e registro dos autos para que conste 

como execução.

CUMPRA-SE.

Expeça-se o necessário.

Itiquira/MT, 04 de novembro de 2019.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 34890 Nr: 1452-93.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, Ramão Vilalva Júnior - OAB:22818/O

 DELIBERAÇÕES

A Seguir, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do advogado Ramão Vilalva Júnior e CONCEDO o prazo 

de 05 (cinco) dias para a juntada do substabelecimento.

HOMOLOGO a desistência da oitiva das testemunhas Ramon da Silva 

Dantas, Erica Alessio Lima e Lucimeire Rodrigues.

OFICIE-SE solicitando a devolução de carta precatória expedida para oitiva 

da testemunha Erica Aléssio Lima, independentemente de cumprimento.

Não havendo outras diligências, DECLARO encerrada a instrução 

processual.

 Concedo o prazo de 05 dias para a defesa apresentar memoriais finais, 

de forma sucessiva. Após, autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45586 Nr: 1794-36.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelito de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235/O

 Processo n.º 1794-36.2016.811.0027

 Código: 45586

 Vistos.

 Cumpra-se o despacho de ref. 185.

 Abra-se vista às partes para apresentação de memoriais finais no prazo 

legal, primeiramente ao Ministério Público, após a defesa, vindo-me 

conclusos para sentença.

 CUMPRA-SE.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43383 Nr: 593-09.2016.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILDA DUTRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Itiquira

GABINETE DA VARA ÚNICA

-SENTENÇA-

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença, ajuizado por GENILDA 

DUTRA DOS SANTOS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL -INSS.

Do que consta nos autos, intimada a executada a implantar o benefício, 

bem como pagar os valores atrasados, anexou no feito comprovante de 

cumprimento da obrigação (fls. 135/137).

Por sua vez, a exequente manifestou pela extinção do feito, diante do 

cumprimento integral da obrigação (fl. 147).

 Vieram os autos conclusos.

 É o breve relatório.

DECIDO.

Sem delongas, verifica-se nos autos através da manifestação à fl.147, de 

que a parte autora encontra-se satisfeita com o benefício implantado, bem 

como com os valores pagos, não havendo qualquer solicitação a requerer 

nos autos.

Diante disso, a extinção do pleito é medida que se impõe.

Face ao exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

 Desnecessário o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itiquira/MT, 28 de abril de 2020.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-16.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

TASSILA MAYLLA REGO DA SILVA (AUTOR)

MATEUS HENRIQUE BARBOSA AGUIRRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000356-16.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:MATEUS 

HENRIQUE BARBOSA AGUIRRA e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR POLO PASSIVO: 

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Itiquira Data: 18/06/2020 Hora: 12:30 , no endereço: Av. 

Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 29 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000253-77.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

SIDRIANA GIACOMOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDRIANA GIACOMOLLI OAB - MT6216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DESPACHO Processo: 

1000253-77.2018.8.11.0027. REQUERENTE: SIDRIANA GIACOMOLLI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Destarte, tendo em vista que a parte autora 

manifestou desinteresse na realização de audiência de conciliação, deixo 

de designá-la. CITE-SE a parte requerida para contestar a ação (art. 335, 

III, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. Por fim, 

conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Itiquira/MT, 12 de fevereiro de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-16.2016.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO NASCIMENTO SILVEIRA (REQUERIDO)

 

Autos nº: 8010083-16.2016.811.0027 Vistos. Diante da necessidade de 

atualização do débito inadimplido, intime-se a parte autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias anexar aos autos nova planilha dos valores requeridos, 

uma vez que o demonstrativo é do ano de 2018. Apresentados os 

cálculos, volte concluso com URGÊNCIA para análise do pedido de 

penhora via “bacen jud”. Certifique-se o necessário. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Itiquira/MT, 10 de março de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-87.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DESPACHO Número do Processo: 

1000080-87.2017.8.11.0027 Polo Ativo: ANTONIO ROCHA DA SILVA Polo 

Passivo: VIVO S/A Vistos etc., É certo que conforme Provimento n. 

29/2014, da lavra do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso 

é atribuição do Juiz Leigo nos Juizados Especiais Cíveis “dirigir o 

processo, apreciando os pedidos de produção de provas e determinando 

a realização de outras que entenda necessárias;” conforme artigo 9º, I, a, 

do citado Provimento. Assim, considerando a necessidade de juntada de 
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documento indispensável na propositura da ação, nos termos do artigo 

320 do CPC, e, após, constatado que a parte Promovente trouxe aos 

autos, comprovante de endereço em nome de terceiro, é que RECOMENDO 

a conversão do julgamento em diligência, para: DETERMINAR a parte 

Reclamante que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos, comprovante 

de endereço em seu nome, como água, luz, telefone, IPTU, ou se, em nome 

de terceiro, comprove o vínculo, trazendo declaração assinada com firma 

reconhecida em cartório, sob pena de indeferimento da inicial. Após 

manifestação, faça nova conclusão. Expeça-se o necessário. Submeto o 

presente Projeto de decisão ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 12 de março de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de decisão elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. 

Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-08.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BATISTA GODEGUEZ (REQUERIDO)

 

Dados do Processo: Processo: 1000040-08.2017.8.11.0027; Valor causa: 

R$ 1.484,06; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: GOITIQUIRA MOVEIS 

E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP e Parte Ré: REQUERENTE: 

MAYARA BATISTA GODEGUEZ. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima 

indicado, para comparecer à audiência designada, para tentativa de 

conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

CONCILIAÇÃO que se realizará no dia 14/11/2017, às 08h00min, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA E INFORMAÇÕES: RUA MATO 

GROSSO, 140, CENTRO, FÓRUM DR. FRANCISCO B. FILHO, ITIQUIRA - MT 

- CEP: 78790-000 - TELEFONE: (65) 34911391.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000371-53.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINI SOARES SENRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA SENTENÇA Processo: 1000371-53.2019.8.11.0048. 

REQUERENTE: JAQUELINI SOARES SENRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

JUSCIMEIRA Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS proposta por 

JAQUELINI SOARES SENRA em face do MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA-MT. 

Alega a parte autora, em síntese, que a Medida Provisória nº. 434/94, que 

dispôs sobre o programa de estabilização econômica, determinou que os 

valores dos vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em 

URV em 1º de março de 1994, dividindo-se o valor nominal vigente em 

cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em Cruzeiros Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, independentemente da data do pagamento dos salários. 

Assevera que a jurisprudência pátria reiteradamente tem reconhecido o 

direito à percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV. Nestes termos, pede a procedência dos pedidos iniciais, com a 

condenação do requerido ao pagamento dos valores pertinentes à 

diferença da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor – URV, referente aos cinco últimos anos anteriores ao ajuizamento 

da presente ação, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa 

e oito por cento). Juntaram-se aos autos os documentos. Recebida a 

inicial foram indeferidos os pedidos limiares. Devidamente citada a parte 

requerida apresentou tempestivamente a contestação, conforme Ref: 

24670407, oportunidade em que levantou as preliminares de impugnação a 

gratuidade de justiça, da inépcia da inicial, da prescrição e litigância de 

má-fé. No mérito pugnou pela improcedência dos pedidos exarados na 

exordial. Decorreu o prazo para a parte requerente apresentar 

impugnação à contestação. Foi o relatório. Fundamento. Passo à decisão. 

2. O processo encontra-se em condições de ser julgado, sendo que os 

pressupostos processuais de existência e de validade foram atendidos. 

Ainda, não se vislumbram nos autos quaisquer dos pressupostos 

processuais negativos. Se assim é, e não havendo outras questões 

preliminares a serem apreciadas, passo, de imediato, à análise do mérito. 

Conheço diretamente da matéria discutida in casu, a teor do disposto no 

art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, eis que basicamente 

de direito, dispensando a produção de provas em audiência. Entendo, 

ainda, que a produção de outras provas, além das consignadas nos 

autos, são irrelevantes para o deslinde da questão, portanto, a produção 

de outras provas teria efeito apenas protelatório. Nesse aspecto, oportuna 

a assertiva da jurisprudência: “A necessidade da produção de prova em 

audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide 

implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o 

convencimento do magistrado.” (RTJ 115/789) Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por JAQUELINI SOARES SENRA em face do 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA-MT, pugnando pela procedência dos pedidos 

iniciais, com a condenação da parte requerida ao pagamento dos valores 

pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a 

Unidade Real de Valor – URV, referente aos cinco últimos anos anteriores 

ao ajuizamento da presente ação, aplicando-se o índice de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento). Antes de adentrar no mérito analiso as 

preliminares levantadas pela parte requerida, quais sejam: de impugnação 

a gratuidade de justiça da inépcia da inicial, além da prejudicial da 

prescrição quinquenal. Quanto à preliminar de impugnação ao pedido de 

justiça gratuita, constato que a requerida não produziu provas para 

afastar a presunção de legitimidade que goza a declaração de 

hipossuficiência acostada em Ref: 21350711, consoante o disposto no art. 

99, §3º, do Código de Processo Civil, que apenas pode ser ilidida por 

prova robusta em sentido contrário, o que in casu, não ocorreu. Deste 

modo, mantenho a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Com 

relação a inépcia da inicial, tenho que a mesma se confunde com o mérito, 

uma vez que não há nenhum elemento suficiente para a extinção do 

processo sem análise do mérito, vez que a petição inicial preenche os 

requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil, bem como a motivação 

da parte autora é legítima e merece análise de mérito, motivo pelo qual 

rejeito a presente preliminar. Quanto à prescrição, esta merece ser 

analisada em separado, uma vez que nas ações ajuizadas por servidores 

públicos com vistas ao recebimento das diferenças salariais decorrentes 

de erro na conversão do Cruzeiro Real em URV não há prescrição do 

fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede a propositura da ação. Colaciono jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, para melhor 

elucidação, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

CONVERSÃO. UNIDADE REAL DE VALOR – URV. PRESCRIÇÃO. TRATO 

SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DESTA CORTE. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. LEI N.º 8.880/94. APLICABILIDADE A TODOS OS 

SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, DISTRITAIS, ESTADUAIS OU 

MUNICIPAIS. PRECEDENTES. PERDA SALARIAL DEMONSTRADA. 

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 07 DESTA 

CORTE. 1. Nas demandas em que se busca o reconhecimento de 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda em 

Unidade Real de Valor – URV –, a prescrição atinge tão-somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da 

propositura da ação, nos termos da Súmula 85 deste Tribunal, tendo em 
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vista que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, a qual se 

renova mês a mês. 2. Restou constatada pelo Tribunal de origem a perda 

salarial dos Agravados. Rever tal posicionamento ensejaria o reexame do 

quadro fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita, em face 

da Súmula n.º 07 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A matéria inserta no 

art. 2.º da Lei de Introdução do Código Civil não restou apreciada pelo 

Tribunal a quo, carecendo o tema do indispensável prequestionamento 

viabilizador do recurso especial. Incidência do enunciado n.º 282 da 

Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental desprovido.” 

(STJ AgRg no Resp nº 875.405-SE – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 06/11/08). 

Com efeito, tratando-se de prestações diferidas no tempo, ou seja, de 

trato sucessivo, prescrevem somente as parcelas excedentes aos 5 

(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Tanto assim que a 

parte autora restringe seu pedido aos últimos 5 (cinco) anos retroativos ao 

ajuizamento da presente ação. A respeito do tema, dispõe o Enunciado de 

Súmula nº. 85-STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Nesse 

diapasão, conforme fundamentação supra rejeito a presente preliminar de 

prescrição. Ademais, não há que se falar em condenação da parte autora 

pela litigância de má-fé, na forma do art. 80 do Código de Processo 

Civil/2015, já que não se verifica nenhuma das hipóteses enumeradas no 

referido artigo. Assim, passo a análise do mérito. Cuida-se de ação de 

cobrança proposta contra o Município de Juscimeira objetivando sua 

condenação ao pagamento do percentual de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) sobre seus vencimentos referentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. Editada a 

Medida Provisória nº 434, de 27 de fevereiro de 1994, convertida na Lei nº 

8.880, de 27 de maio de 1994, que "Dispõe sobre o Programa de 

Estabilização Econômica e o Sistema Financeiro Nacional, institui a Unidade 

Real de Valor (URV) e dá outras providências (Plano Real)", instituiu-se a 

URV – Unidade Real de Valor, na qual deveriam ser convertidos, em 1º de 

março de 1994, os valores das tabelas de vencimentos dos servidores 

públicos federais, na forma prevista no seu artigo 22, verbis: "Art. 22. Os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de 

funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta Medida 

Provisória; e II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior." Conforme entendimento do STJ, a Lei nº. 8.880/94, que 

modificou o Sistema Monetário Nacional, é norma de ordem pública, tendo, 

pois, eficácia imediata e geral, para todos os servidores públicos, inclusive 

os municipais. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO. NÃO-OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. ART. 557, 1º-A, 

DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É firme, 

neste Tribunal, o entendimento de que o relator pode decidir 

monocraticamente a apelação e a remessa oficial, sem, todavia, 

comprometer o duplo grau de jurisdição. 2. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento no sentido de que, nas ações em que os servidores 

públicos pleiteiam diferenças salariais decorrentes da conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

antecedeu a propositura da demanda. Inteligência da Súmula 85/STJ. 3. A 

discussão acerca da existência ou não de prejuízos em razão da 

conversão dos vencimentos dos autores, conforme orientação da Lei 

Estadual 6.112/94, demanda o reexame de matéria de prova, vedado em 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Consoante entendimento 

unânime do Superior Tribunal de Justiça, a Lei 8.880/94 é instrumento de 

ordem pública de aplicação geral e eficácia imediata. Assim, as regras de 

conversão de vencimentos em URV nela insertas aplicam-se também aos 

servidores públicos estaduais e municipais. Precedentes. 5. Recurso 

especial conhecido e improvido." (STJ – REsp nº 774.858/RN – Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, in DJ 5/6/2006). "Esta Corte, analisando casos 

análogos, aduziu ser a Lei nº 8.880/94, que modificou o Sistema Monetário 

Nacional, de ordem pública, possuindo aplicação geral e eficácia imediata, 

sendo, pois, aplicável a regra de conversão salarial em URV aos 

servidores federais, estaduais, distritais e municipais. Precedentes. 

Recurso provido." (STJ – REsp nº 302.363/SP, Relator Ministro José 

Arnaldo da Fonseca, in DJ 22/10/2001). Incontestável nos autos que o 

Município requerido não providenciou a devida conversão dos 

vencimentos dos seus servidores em URV na forma determinada pela MP 

nº. 434/94, sendo tal circunstância, fato incontroverso nos autos. 

Compulsando os autos observo que a requerente ingressou no serviço 

público municipal após a edição da MP nº. 434/94 e posterior conversão 

da Lei nº. 8.880/94, submetendo-se ao regime jurídico dos servidores 

municipais. Todavia, aliada à falta de prova da alegação do município 

requerido neste particular, é certo que tal circunstância não é suficiente 

para retirar o direito do servidor ao índice de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento), conforme pacífica jurisprudência do STJ, verbis: 

“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor de 

postular revisão de caráter geral de vencimentos. Prevalece neste 

Superior Tribunal o entendimento de que, nas hipóteses de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, 

segundo disposto na Súmula 85/STJ (REsp 1.237.561/SP, Rel. Min. Mauro 

Campbel Marques – DJe de 22/3/11). Agravo regimental não provido.” (STJ 

– AgRg no Ag nº 1.414.592/RS – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – 1ª T. – j. 

01/12/11 – DJe 12/12/11). “PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. URV. 

REDUÇÃO NOS VENCIMENTOS CONSTATADA PELA CORTE DE ORIGEM. 

REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. A 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor nos 

casos em que se discute revisão geral de vencimentos, e não concessão 

de vantagem pessoal. Precedentes. (...) Nas hipóteses de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por 

incidência do disposto na Súmula 85/STJ.” (STJ – AgRg no Ag 

1.412.800/RS – Rel. Min. Castro Meira – 2ª T. – j. 25/10/11 – DJe 10/11/11). 

No que concerne à alegação do Município de que não houve redução 

remuneratória nos vencimentos da requerente, não há provas neste 

sentido. Ademais, o entendimento assente na Corte Superior é de que 

eventuais reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº. 8.880/94 

não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos 

vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de 

natureza jurídica diversa e, por isso, sequer podem ser compensadas. 

Nesse diapasão: “(...) Eventual concessão de reajuste por legislação 

superveniente não pode ser compensada com a resultante da conversão 

dos vencimentos em URV, porquanto se trata de parcelas de natureza 

jurídica distinta. Precedentes. Agravo regimental improvido." (STJ – 

AgRgAg nº 626.886/RS, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, in DJ 

22/8/2005). Indubitável, portanto, o direito da parte autora receber seu 

vencimento convertido pela equivalente quantia em URV vigente no dia do 

pagamento, conforme preconiza a Medida Provisória 434/94, reeditada em 

28/04/94, que dispunha sobre o Programa de Estabilização Econômica, 

hoje transformada na aludida legislação instituindo a Unidade Real de 

Valores – URV, dotando-a para servir como padrão exclusivo do valor 

monetário. Os comprovantes de rendimentos anuais anexados justificam 

os valores pretendidos na peça basilar, com a incidência do percentual de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). No tocante aos juros e 

correção monetária, é cediço que recentemente, no julgamento das ADIs 

4357 e 4.425, datado de 14.03.2013, Relator o Ministro AYRES BRITTO, o 

Egrégio Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das 

expressões “índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança” e “independentemente de sua natureza”, contidas no § 12 do 

art. 100 da CF/88, bem como a declaração de inconstitucionalidade, em 

parte, por arrastamento do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (redação dada pelo 

art. 5º da Lei nº. 11.960/2009). Por corolário, a Primeira Seção do colendo 

Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1270439/PR, representativo de 

controvérsia), firmou a compreensão no sentido de que "Em virtude da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5.º da Lei 11.960/09: (a) 

a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que 

reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices 

de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros 

moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida 

ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras 
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específicas." Posteriormente, por meio de decisão proferia pelo Ministro 

LUIZ FUX, ratificada pela Plenária da Corte, fora decidido que “enquanto 

não revogada, continua em vigor o sistema de pagamentos de precatórios 

na forma como vinham sendo realizados”, não tendo eficácia, por 

enquanto, as decisões de mérito tomadas pelo STF Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425. Tal ocorreu em virtude da decisão 

proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal TEORI ZAVASCKI, que 

havia mandado suspender o julgamento do julgamento do AI 

1.417.464-AgR/RS, no qual a corte havia decidido aplicar o índice do IPCA 

como base para correção monetária de um precatório. Destarte, enquanto 

não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada a regra anterior, prevista na Lei n. 11.960/2009, 

consoante decidido na MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 16.745 SC, 

pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal TEORI ZAVASCKI. Todavia, 

consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça Lei n. 

11.960/2009, consubstanciado no precedente REsp n. 1.205.946-SP, 

Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 19.10.2011, admite-se a 

aplicação imediata da Lei nº. 11.960/09, todavia sem efeitos retroativos: 

Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA 

PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. 

NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM 

CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de 

aplicação imediata às ações em curso da Lei 11.960/09, que veio alterar a 

redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, para disciplinar os critérios de 

correção monetária e de juros de mora a serem observados nas 

"condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua 

natureza", quais sejam, "os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança". 2. A Corte Especial, em sessão de 

18.06.2011, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS, 

entendeu por bem alterar entendimento até então adotado, firmando 

posição no sentido de que a Lei 11.960/2009, a qual traz novo regramento 

concernente à atualização monetária e aos juros de mora devidos pela 

Fazenda Pública, deve ser aplicada, de imediato, aos processos em 

andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua vigência. 3. 

Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, ao 

decidir que a Lei 9.494/97, alterada pela Medida Provisória n. 

2.180-35/2001, que também tratava de consectário da condenação (juros 

de mora), devia ser aplicada imediatamente aos feitos em curso. 4. Assim, 

os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda 

Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os 

critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, 

enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios 

deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente. 5. 

No caso concreto, merece prosperar a insurgência da recorrente no que 

se refere à incidência do art. 5º da Lei n. 11.960/09 no período 

subsequente a 29/06/2009, data da edição da referida lei, ante o princípio 

do tempus regit actum. 6. Recurso afetado à Seção, por ser 

representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do 

CPC e da Resolução 8/STJ. 7. Cessam os efeitos previstos no artigo 543-C 

do CPC em relação ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se 

referia tão somente às modificações legislativas impostas pela MP 

2.180-35/01, que acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/97, alterada pela Lei 

11.960/09, aqui tratada. 8. Recurso especial parcialmente provido para 

determinar, ao presente feito, a imediata aplicação do art. 5º da Lei 

11.960/09, a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos.” Deste modo, 

a correção monetária referente ao período anterior à entrada em vigor da 

Lei 11.960/09 deve ser efetuada com base no INPC e os juros são devidos 

no percentual de 6% a.a., já que incidem a partir da citação, momento em 

que já vigorava referida legislação. Assim a requerida não trouxe 

nenhuma prova que combatesse as alegações e os documentos coligidos 

para os autos pela parte autora, no que tange às cobrança supracitadas, 

limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu compete o ônus da 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor (art. 373, II, CPC/2015), o que não se verificou no caso 

presente, posto que a requerida não logrou êxito em comprovar as suas 

alegações. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os 

pedidos feitos na presente AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS proposta por JAQUELINI 

SOARES SENRA em face do MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA-MT, para 

CONDENAR a Requerida ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, 

no período compreendido aos 5 (cinco) últimos anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e 

noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer 

título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e 

qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem 

como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido 

percentual. 3.2. Em relação às diferenças apuradas deverá incidir 

correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação, 

aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 11.960/09 

para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver a 

modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Deixo de condenar a parte ré nas custas e 

despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, 

da Lei Estadual nº. 7.603/2.001, e condeno-a em honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no 

artigo 85, § 2º, do novo Código de Processo Civil. 3.4. Transitada em 

julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26460 Nr: 302-77.2015.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO-BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12090A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5925

 Vistos.

1. Defiro o pedido de Ref: 99, para que seja expedido o competente alvará 

para o levantamento do valor depositado, conforme os dados bancários 

colacionados.

2. Ademais, concedo o prazo de 15(quinze) dias para que a parte autora 

junte aos autos a certidão atualizada do imóvel penhorado junto ao 

Cartório de Imóveis desta Comarca.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-71.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN FELIPE MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA MENDES FRANCO OAB - MT26409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 
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imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-34.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT21363-0-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUSCIMEIRA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA RUA 

O, 220, CAJÚS, JUSCIMEIRA - MT - CEP: 78810-000 CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALCINDO PERES DA ROSA PROCESSO n. 

1000273-34.2020.8.11.0048 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: REGINALDO ALVES DA SILVA Endereço: Rua Campos Sales, 448, 

Centro, JUSCIMEIRA - MT - CEP: 78810-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

Porto Alegre,, n 680, Centro, JUSCIMEIRA - MT - CEP: 78810-000 

FINALIDADE: EFETUAR O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, e, após, 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para responder a ação, caso 

queira, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. LIMINAR: 3. ANTE O EXPOSTO, defiro parcialmente o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela formulado pela parte, para tão somente 

determinar que a parte requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora 

Nº 6/1048549-8, pela cobrança discutida nesta ação, sob pena de multa 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, em benefício do autor, 

até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, contados a partir do 

dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao 

término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). JUSCIMEIRA, 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48939 Nr: 764-21.2010.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO LUZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Leite Paesano - 

OAB:

 Vistos.

1. Tendo em vista que os valores informados nos autos são controversos, 

além do lapso temporal decorrido desde a última atualização, à Contadoria 

do Juízo para atualização, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que este 

Juízo proceda ao cumprimento de sentença.

 2. Após, intimem-se as partes para manifestarem-se.

3. Em seguida, conclusos.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 27 de abril de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49179 Nr: 1004-10.2010.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR o 

Requerido a conceder e implantar o benefício de aposentadoria rural por 

idade à parte Autora, no importe de um salário mínimo mensal, na forma do 

artigo 39, inciso I, da Lei n° 8.213/91, desde a data do requerimento 

administrativo (02.10.2017), (...) .Condeno, ainda, a autarquia ré ao 
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pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas, não devendo incidir sobre as 

prestações vincendas, o que faço com fundamento nos parágrafos 2º e 

3º do artigo 85 do CPC e súmula 111 do STJ: “Os honorários advocatícios, 

nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas.”. 

Isento a parte Requerida das custas processuais, posto que “nas causas 

ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 

3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando 

lei estadual específica prevê a isenção, o que ocorre nos estados de 

Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. (...)” (REO 

0004910-36.2012.4.01.9199/MG, Rel. Desembargadora Federal Monica 

Sifuentes, Segunda Turma, e-DJF1 p.107 de 06/07/2012). A presente 

sentença NÃO está sujeita ao duplo grau de jurisdição, visto que o valor 

da condenação NÃO supera a quantia de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

levando-se em conta as prestações vencidas até a prolação da sentença, 

bem como a fixação do benefício em 01 (um) salário mínimo mensal, 

incidindo na hipótese prevista no artigo 496, §3º, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Marcelândia, 27 de 

abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 60600 Nr: 562-73.2012.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BRANCO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Defiro a habilitação da viúva, Sra. MARIA DE FATIMA 

RODRIGUES MORAES(...). 1. O art. 112 da Lei n. 8.213/91 torna suficiente, 

para que os habilitandos em função do falecimento de segurado da 

Previdência sejam considerados parte legítima a propor ação ou dar-lhe 

prosseguimento em sucessão ao de cujus, o fato de serem dependentes 

deste habilitados à pensão por morte ou, não os havendo, o fato de serem 

seus sucessores segundo a Lei Civil, independentemente de inventário ou 

arrolamento. (...) 3. Perfeitamente cabível o deferimento da habilitação ao 

viúvo da segurada, habilitado à pensão por morte, sem a inclusão, no pólo 

ativo do feito, dos demais sucessores do demandante segundo a Lei Civil. 

(TRF4 - AG nº 0000419-80.2014.404.0000, Rel. Celso Kipper, D.E. 

28/05/2014).Assim, ante a legislação específica que regula a matéria, o 

companheiro supérstite, cujo direito à pensão por morte fora reconhecido 

pela autarquia previdenciária, legitima-se a prosseguir na execução do 

montante não recebido em vida pela instituidora do benefício.3. Intime-se a 

requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca do pedido de 

habilitação.4. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça requeridos.5. 

Proceda a Secretaria com as anotações necessárias no polo ativo destes 

autos. 6. Int.7. Após, conclusos para as demais deliberações.8. Diligências 

necessárias.Marcelândia, 27 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 60819 Nr: 795-70.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS ABEGÃO LEONEL FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, e com base no artigo 225 da Constituição Federal e Lei 

7.347/85, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, 

o pedido formulado na inicial para condenar o requerido às seguintes 

obrigações:a) Comprovado nos autos a prática de dano ambiental, 

consistente no desmatamento na área apontada em exordial, é de rigor a 

condenação do requerido na indenização de pelos danos morais coletivos, 

o qual estabeleço no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com 

juros e correção monetário pelo IGPM-FGV a partir da citação, aplicando, 

por conseguinte, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

condizentes com 1/10 (um décimo) sob o valor da multa administrativa e 

sob os supostos lucros auferidos com a prática danosa, o qual deverá ser 

revertido ao “Fundo Municipal de Meio Ambiente de Marcelândia/MT”;b) 

Mantenho o indeferimento dos demais itens requeridos em exordial (4.3 e 

4.5), tendo em vista que consta nos autos que o requerido não é mais o 

proprietário da referida área. Por fim, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, e deixo de condená-la ao 

pagamento de honorários advocatícios, conforme recomenda o art. 85, § 

2º, do Código de Processo Civil, em face do disposto no art. 128, § 5º, II, 

“a”, da Constituição Federal, que veda a percepção de tal verba pelo 

Ministério Público.Decorrido o prazo para eventual recurso, com as baixas 

e cautelas de prazo, arquive-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Diligências necessárias.Marcelândia, 27 de abril de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 68473 Nr: 494-84.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIDIO DIVINO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Em face da sentença proferida no dia 10.04.2018 (fls.82/84), a 

parte requerida/embargante opôs embargos de declaração, argumentando 

a ocorrência de contradição no decisum, conforme apontamentos feitos 

por ele, mormente com relação aos regramentos relacionados em sua 

fundamentação. (...)É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC”. (RSTJ 30/412).Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a 

responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivos suficientes para, com segurança, proferir seu veredicto, de forma 

fundamentada e desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, 

pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, 

portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer 

dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e 

argumentos por eles suscitados.Diante disso, não há qualquer contradição 

a ser esclarecida, como quer a parte requerida/embargante, pois a 

decisão ora combatida não padece de qualquer irregularidade.3. Isto 

posto, conheço os embargos de declaração, por tempestivos e, no mérito, 

nego-lhes provimento, na forma acima exposta.4. Intime-se a parte autora 

da presente decisão.5. Diligências necessárias.Marcelândia, de abril de 

2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 68555 Nr: 539-88.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENI MORGENSTERN KLEGIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20.430, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR o 

Requerido a conceder e implantar o benefício de aposentadoria rural por 

idade à parte Autora, no importe de um salário mínimo mensal, na forma do 

artigo 39, inciso I, da Lei n° 8.213/91, desde a data do requerimento 

administrativo (08.10.2015), (...) .Condeno, ainda, a autarquia ré ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas, não devendo incidir sobre as 

prestações vincendas, o que faço com fundamento nos parágrafos 2º e 
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3º do artigo 85 do CPC e súmula 111 do STJ: “Os honorários advocatícios, 

nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas.”. 

Isento a parte Requerida das custas processuais, posto que “nas causas 

ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 

3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando 

lei estadual específica prevê a isenção, o que ocorre nos estados de 

Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. (...)” (REO 

0004910-36.2012.4.01.9199/MG, Rel. Desembargadora Federal Monica 

Sifuentes, Segunda Turma, e-DJF1 p.107 de 06/07/2012). A presente 

sentença NÃO está sujeita ao duplo grau de jurisdição, visto que o valor 

da condenação NÃO supera a quantia de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

levando-se em conta as prestações vencidas até a prolação da sentença, 

bem como a fixação do benefício em 01 (um) salário mínimo mensal, 

incidindo na hipótese prevista no artigo 496, §3º, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Marcelândia, 27 de 

abril de 2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 70190 Nr: 1379-98.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI CEZAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane Pilatti - OAB:SC33.611, 

LUANA LISBOA ROSA - OAB:16301, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Trata-se de ação previdenciária (benefício de prestação 

continuada assistencial ao inválido) promovida por DAVI CEZAR DA SILVA 

contra INSS– INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em que 

requereu o benefício de prestação continuada assistencial ao inválido, 

declarando que devido a um grave acidente ficou com sequelas, as quais 

o impossibilitam de trabalhar. Assim, diante do quadro clínico enfrentado e 

da situação de miserabilidade vivida, necessita do amparo social, diante 

disso postulou perante autarquia ré pelo benefício de amparo social à 

pessoa portadora de deficiência, a qual foi negada sob o argumento de 

não atender ao critério de deficiência. Assim, sem poder prover seu 

sustento e o de sua família.DECIDO.2. Compulsando os autos 

depreende-se do laudo pericial, que o autor, na época do exame 

encontrava-se com incapacidade total para qualquer atividade até 

tratamento adequado, incluindo procedimento cirúrgico, para somente 

após os devido tratamento, haver uma análise mais comprobatória de sua 

capacidade. O laudo do estudo socioeconômico, por sua vez, atestou 

situação de miserabilidade vivida pela família.Diante do laudo pericial, 

inconcluso, realizado em 2016, e do pedido do autor em 2019, para 

realizar nova perícia, afirmando o mesmo quadro clínico, faz-se 

necessária nova avaliação pelo perito médico, o que possibilitará a este 

Juízo, melhor instrução do processo.(...) .3. Após a juntada do laudo, 

imediatamente conclusos.4. Intime-se a parte autora para comparecer no 

local, dia e horário designados pelo expert para se submeter ao exame 

pericial.5. Diligências necessárias.Marcelândia, 27 de abril de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 72556 Nr: 1003-78.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR o 

requerido a conceder e implantar o benefício de aposentadoria rural por 

idade à parte autora, no importe de um salário mínimo mensal, na forma do 

artigo 39, inciso I, da Lei n° 8.213/91, desde a data do requerimento 

administrativo (25.04.2017), com os seguintes parâmetros: a) a correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em 

sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, Para fins de 

implantação do benefício, nos termos do Provimento n. 

20/2008-CGJ:a)nome do segurado: EURIDES NUNESb)benefício concedido: 

aposentadoria rural por idadec)renda mensal atual: 01 (um) salário mínimo 

vigented)data de início do benefício – DIB: 25.04.2017e)renda mensal 

inicial – RMI: 01 (um) salário mínimo vigentef) (...). Isento a parte Requerida 

das custas processuais, posto que “nas causas ajuizadas perante a 

Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da 

CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual 

específica prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, 

G o i á s ,  R o n d ô n i a  e  M a t o  G r o s s o .  ( . . . ) ”  ( R E O 

0004910-36.2012.4.01.9199/MG, Rel. Desembargadora Federal Monica 

Sifuentes, Segunda Turma, e-DJF1 p.107 de 06/07/2012). A presente 

sentença NÃO está sujeita ao duplo grau de jurisdição, visto que o valor 

da condenação NÃO supera a quantia de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

levando-se em conta as prestações vencidas até a prolação da sentença, 

bem como a fixação do benefício em 01 (um) salário mínimo mensal, 

incidindo na hipótese prevista no artigo 496, §3º, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Marcelândia, 27 de 

abril de 2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 76289 Nr: 1160-17.2018.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13.076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos.

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se ação de divórcio litigioso promovido por ADELINO ALVES em face 

de MARIA ROSELI AMENT ALVES, alegando, em síntese, que se casou 

com a requerido em 14.05.1977 pelo regime de separação de bens, 

entretanto estão separados de fato desde meados do ano de 1978, 

portanto, a mais de quarenta anos, não havendo possibilidade de 

reconciliação. Aduziu que não tiveram filhos, e não adquiriram bens 

partilháveis durante a constância matrimonial. Afirmou que desde a época 

da separação, não teve mais contato com a requerida, não sabendo onde 

ela se encontra. Diante disso, requereu a decretação do divórcio, com a 

consequente expedição do mandado de averbação ao Cartório 

competente. Pugnou, ainda, pelos benefícios da justiça gratuita. Juntou 

documentos.

A inicial foi recebida, sendo deferida a gratuidade da justiça (fl. 16).

Ante a ausência de informação do paradeiro da requerida, esta foi citado 

por edital (fl.22).

Devidamente citada a requerente não contestou fl. 23.

 O curador especial apresentou contestação por negativa geral (fl. 25).

 É, em síntese, o Relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito 

comporta julgamento antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito e, por conseguinte, inexiste necessidade de 

produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução.

Acerca do divórcio, tendo em vista que não houve contrariedade às 

alegações feitas na inicial, bem como as partes estarem separadas de 

fato desde 1978, plausível o pedido de extinção do vínculo matrimonial.

A Emenda Constitucional n° 66/2010, alterou o artigo 226, § 6° da Carta 

Magna, não mais exigindo comprovação de lapso temporal de 02 anos de 

separação de fato, para que seja possível pleitear o divórcio direto, senão 

vejamos:

“Art. 226. (...)

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.”
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Assim sendo, por restarem satisfeitos os requisitos constitucionalmente 

exigidos, forçosa a decretação do divórcio direto do casal com 

fundamento no artigo 226 da Constituição da República, na forma como 

pleiteado.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, 

DECRETO, por sentença, o divórcio do casal ADELINO ALVES e MARIA 

ROSELI AMENT ALVES, julgando dissolvida a sociedade conjugal existente 

entre ambos (art. 1.571, inciso IV, CC).

Custas processuais, pela parte autora, que é beneficiária da justiça 

gratuita.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

averbação ao Ofício do Registro Civil.

Em razão da atuação do nobre defensor dativo Dr. Lanereuton Theodoro 

Moreira, CONDENO o Estado de Mato Grosso no pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 2 URH da Tabela de Honorários da 

OAB/MT, como já fixados. Expeça-se a certidão, nos termos do 

Provimento n. 09/2007 da CGJ.

P.R.

Após, obedecidas às formalidades da CNGC, arquivem-se.

Marcelândia, 27 de abril de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 78337 Nr: 2209-93.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR LUIZ MATTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, confirmando a tutela antecipada concedida JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil, para o fim de CONCEDER o 

auxílio-doença, em 91% do salário de benefício, nos termos do artigo 61 

da Lei n. 8.213/91, a partir de 28.06.2018, data em que a autarquia cessou 

o benefício, com os seguintes parâmetros: a) a correção monetária incide 

sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de 

repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E 

como índice de atualização monetária à Fazenda Pública; b) juros de mora 

de acordo com manual de cálculos da Justiça Federal e, c) 

consequentemente, DETERMINO que o requerido, inicie o procedimento de 

reabilitação do segurado, em seus sistemas. Para fins de implantação do 

benefício, nos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ:a)nome do segurado: 

VALMOR LUIZ MATTEb)benefício concedido: auxílio-doençac)renda 

mensal atual: valor do auxílio-doençad)data de início do benefício: 

28.06.2018e)renda mensal inicial – RMI: 91% do salário-de-benefício.(...)A 

presente sentença NÃO está sujeita ao duplo grau de jurisdição, visto que 

o valor da condenação NÃO supera a quantia de 1.000 (MIL) salários 

mínimos, levando-se em conta as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, bem como a fixação do benefício em 01 (um) salário mínimo 

mensal, incidindo na hipótese prevista no artigo 496, §3º, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Marcelândia, 

27 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49594 Nr: 130-88.2011.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR MARIA M. CALLEGARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO VOLPATO FRANÇA - 

OAB:14.172/MT, Sonia Maria Alves Santos - OAB:3524-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da devolução dos autos do Tribunal Regional Federal, intimem-se 

as partes para requer o que for de direito. Prazo, 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

Marcelândia, 27 de abril de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 60611 Nr: 573-05.2012.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSDM, KITÉRIA CARMEN DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIRIVALDO CHARAVARA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - 

OAB:MT-9.667-B

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, a fim de informar 

se o feito prosseguirá pelo rito do artigo 528, § 3º e 7º, ou pelo rito do 

artigo 528, 8§, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

O cumprimento do rito diverso do escolhido deverá ser feito em ação 

própria,

2. Após, conclusos.

3. Diligências necessárias.

Marcelândia, 27 de abril de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 62132 Nr: 822-19.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RIGUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante a manifestação da requerente às fls. 144/145, tendo em vista que 

a autarquia não opôs embargos, expeça-se RPV, expedindo-se em 

apartado o valor referente aos honorários de sucumbência, observando o 

disposto no art. 535, § 3º, inciso II, do CPC.

2. Após, expeça-se o alvará para levantamento dos valores.

3. Intime-se o requerente para indicar conta para depósito, caso não haja 

a indicação.

4. Diligências necessárias

Marcelândia, 27 de abril de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 64358 Nr: 1250-64.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO BANDEIRA DE BRUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. Diante da devolução dos autos do Tribunal Regional Federal, intimem-se 

as partes para requer o que for de direito. Prazo, 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

Marcelândia, 27 de abril de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 64550 Nr: 1378-84.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA ANDERÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da devolução dos autos do Tribunal Regional Federal, intimem-se 

as partes para requer o que for de direito. Prazo, 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

Marcelândia, 27 de abril de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 72965 Nr: 1219-39.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON ALVES MONTEZUMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil para o fim de CONCEDER o auxílio-doença, em 91% do salário de 

benefício, nos termos do artigo 61 da Lei n. 8.213/91, a partir de 

19.04.2020, confirmando a tutela anteriormente deferida, com os seguintes 

parâmetros: a) a correção monetária incide sobre o débito previdenciário, 

a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo 

regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária à 

Fazenda Pública; b) juros de mora de acordo com manual de cálculos da 

Justiça Federal e, consequentemente, (...) “Os honorários advocatícios, 

nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas.”.Isento a parte Requerida das custas processuais, posto que 

“nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. 

(...)” (REO 0004910-36.2012.4.01.9199/MG, Rel. Desembargadora Federal 

Monica Sifuentes, Segunda Turma,e-DJF1 p.107 de 06/07/2012). A 

presente sentença NÃO está sujeita ao duplo grau de jurisdição, visto que 

o valor da condenação NÃO supera a quantia de 1.000 (MIL) salários 

mínimos, levando-se em conta as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, bem como a fixação do benefício em 01 (um) salário mínimo 

mensal, incidindo na hipótese prevista no artigo 496, §3º, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Marcelândia, 

27 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 73020 Nr: 1249-74.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON MORAIS NESPOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMILA TAINARA DA SILVA MORAIS 

NESPOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS MARCELINO 

FRACAROLLI - OAB:24914/O, ELIANE FUHR - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, o que faço com fulcro 

assente no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Defiro a 

gratuidade da justiça como requeridos.Custas e honorários pela 

requerente, os últimos fixados 1.000,00 (mil reais), observando que é 

beneficiária da Justiça Gratuita.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Marcelândia, 27 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 75305 Nr: 566-03.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEAN CALISTRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR a 

requerida a conceder e implantar o benefício de amparo social por 

deficiência à parte autora, no importe de um salário mínimo mensal, na 

forma do artigo 20, da Lei nº 8.742/93, a partir da data do ajuizamento da 

ação (05.03.2018). 9...)CONCEDO DE OFÍCIO A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA e determino ao INSS que, de imediato, estabeleça o 

benefício ora concedido à parte autora, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), forte na regra do art. 461, § 4º, do CPC. 

Oficie-se. Condeno, ainda, a autarquia ré ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas, não devendo incidir sobre as prestações vincendas, o que faço 

com fundamento nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC e súmula 111 

do STJ: “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 

incidem sobre prestações vincendas.”. Isento a parte Requerida das 

custas processuais, posto que “nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o 

INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê 

a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. (...)” (REO 0004910-36.2012.4.01.9199/MG, Rel. 

Desembargadora Federal Monica Sifuentes, Segunda Turma, e-DJF1 p.107 

de 06/07/2012).A presente sentença NÃO está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, visto que o valor da condenação NÃO supera a quantia de 

1.000 (um mil) salários mínimos, levando-se em conta as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, bem como a fixação do benefício em 

01 (um) salário mínimo mensal, incidindo na hipótese prevista no artigo 

496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Oportunamente, arquivem-se.Marcelândia, 27 de abril de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 78030 Nr: 2048-83.2018.811.0109

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER, EPC, RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alekissandra Stefany 

Bertoldo Mores Alves - OAB:20483, RENATO TENORIO ALVES - 

OAB:20017/O

 Vistos.Trata-se de Ação de Medidas de Proteção a criança promovida 

pelo Ministério Público em favor da menor Anna Vitória do Couto Rodrigues 

em face de Elias Rodrigues, Edson Paulo Couto e Rafael Rosa 

Rodrigues(...) Assim, determino com a urgência que o caso requer:1. 

Intime-se a guardião Katia Evelini, para:a) apresentar esclarecimentos 

sobre os maus-tratados relatados à fl. 283;b) esclarecer o não 
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comparecimento às sessões com a psicóloga, conforme informado à fl. 

277, retomando o devido acompanhamento;c) prestar esclarecimentos a 

respeito do acompanhamento médico aos tratamentos dos quais a menor 

precisa, juntando aos autos os devidos laudos e exames já realizados;d) 

juntar aos autos atestado de desempenho escolar da menor. Prazo 10 

(dez) dias.2. Oficie-se o Conselho Tutelar de Sinop, para prestar 

esclarecimentos do atendimento ao requerido Rafael Rosa Rodrigues e a 

menor Anna Vitória Couto Rodrigues, em janeiro de 2020, referente a 

maus-tratos.3. Determino novo estudo psicológico com a menor pela 

equipe interdisciplinar do Juízo, a fim de averiguar possível alienação 

parental bilateral. Prazo 10 (dez) dias.4. Certifique-se a veracidade do 

estudo psicossocial com os requeridos à fl. 102, por força da decisão de 

fls. 22/23.5. Intime-se o requerido Elias Rodrigues para que efetue o 

pagamento da pensão determinada às fls. 236/237, ou provar que o fez no 

prazo de 05 (cinco) dias; intime-se-o ainda, pela derradeira vez para 

apresentar contestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de revelia. 

Decorrido o prazo, certifique-se.6. Tendo em vista a disposição do 

requerido, paute-se audiência de conciliação, após a atual suspensão, 

assim que possível.7. Em restando a conciliação infrutífera, ante a disputa 

familiar, de extrema necessidade seja ouvida a menor em Depoimento 

Especial.8. Assim, após cumpridas todas as deliberações voltem 

conclusos.9. Diligências necessárias.Marcelândia, 27 de abril de 

2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82747 Nr: 259-78.2020.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ROCHA MEDRADO, ELIZA 

APARECIDA DA PAZ SILVA, WELTO ZEFERINO LIMA, RUBENS SILVA 

DOS SANTOS, ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, WILLIAN DA SILVA 

CABRAL, WESLEY PEREIRA DE AQUINO, NATANAILSON DE ALMEIDA 

PEREIRA, EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA, CRISTIANO LARSSON 

BARCELLOS DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT, VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - OAB:24352/O

 Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial retro, não há outra 

solução possível diversa do INDEFERIMENTO do pedido de revogação da 

prisão preventiva do denunciado WELTO ZEFERINO DE LIMA. 2.No mais, 

diante dos outros pedidos apresentados pelo Ministério Público às fls. 

803/805, registro que, por conta das Portarias Conjuntas de n° 249 de 18 

de março de 2020 e 281 de 07 de abril de 2020, todos os prazos 

processuais estão suspensos, inclusive o cumprimento de mandado de 

notificação. Assim, tão logo encerrado os prazos constantes das 

referidas Portarias, acaso não sejam revogadas, será dado cumprimento a 

ordem judicial. 3.Certifique-se nos autos se o advogado do acusado 

Alexandre da Silva Barbosa foi intimado da decisão de fls. 781/783, 

sobretudo da determinação constante ao item “6”. 4.Ciência ao Ministério 

Público.5.Intime-se.6.Diligências necessárias.Marcelândia-MT, 28 de abril 

de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 63231 Nr: 364-65.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANGELO DELLAGNOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos.

1. Ante a certidão de fls. 89, determino a intimação do advogado 

constituído Doutor Lanereuton Theodoro Moreira – OAB nº 9.667-B, para 

apresentar alegações finais, sob pena de desconstituição por ausência de 

defesa técnica e aplicação de multa de 10 (dez) salários mínimos, nos 

termos do artigo 265 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de 

comunicação ao Tribunal de Ética da OAB/MT para apurar falta disciplinar, 

a teor do artigo 34, XI da Lei 8.906/1994: “abandonar causa sem justo 

motivo ou antes de decorridos dez dias da comunicação da renúncia”.

2. Frisa-se que o silêncio importará à renúncia a representação no feito.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 27 de abril de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81780 Nr: 1107-02.2019.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DA SILVA, JULIANA ANDRÉIA BLANC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - 

OAB:21684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE os embargos à execução 

opostos pela executada, o que o faço com fundamento no artigo 16, § 1° 

da Lei de Execução Fiscal e, por conseguinte, INDEFIRO A INICIAL 

declarando extinto o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, I do CPC, determinando o prosseguimento da 

execução em seus ulteriores termos.Defiro o pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Sem honorários, pois a embargada não 

exerceu defesa nestes autos. Custas pela embargante, ficando, porém, 

suspensa a sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 30, do CPC/ 2015. 

Transitada esta em julgado arquivem-se os presentes autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Diligências necessárias.Marcelândia, 27 de abril de 2020. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000819-31.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES MACHADO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Autos n.º 1000819-31.2019.8.11.0111 Autor: ERICA ALVES MACHADO 

MOREIRA Réu: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

INTIMAÇÃO do advogado da parte Autora, para no prazo legal, confrontar 

documentos e teses levantadas na contestação de ID. 28197983. 

Matupá/MT, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) JOICE DE SOUZA 

PORTELLA Analista Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio 

Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: 

(66) 3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000446-97.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE FREITAS ROSA OAB - MT9028/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MATUPA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER KOCHHANN OAB - 782.053.361-72 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ SENTENÇA Processo: 1000446-97.2019.8.11.0111. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE MATUPA 

PROCURADOR: CLEBER KOCHHANN SENTENÇA Trata-se de Ação 

Ordinária proposta por MARIA APARECIDA DA SILVA, em desfavor do 

Município de Matupá, objetivando a incorporação do percentual de 11,98% 
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decorrente da perda ocorrida na conversão da moeda de cruzeiro real 

para URV. Instruiu o pedido inicial com os documentos. Devidamente 

citada, a parte requerida quedou-se inerte, consoante certidão inclusa. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em que pese o teor do Ofício Circular nº 

178/2017/NUGEP/VQS que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR 85560/2016, e determinou a suspensão da tramitação 

dos processos pendentes de julgamento em todo o Estado de Mato 

Grosso, reputo desnecessária tal medida no caso em comento. Isso 

porque, a questão debatida é tão somente acerca da competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento e julgamento 

das ações de cobrança de diferença de URV. Não se tratando de 

processo ajuizado perante o Juizado da Fazenda Pública, inaplicável a 

suspensão ao presente feito. Feita essa consideração, passo à análise da 

demanda. Cuida-se de ação ordinária inominada com pedido de 

antecipação de tutela proposta em desfavor do Município de Matupá/MT. 

Dispensável a dilação probatória, visto tratar-se de demanda cuja questão 

é de direito, e cujos documentos trazidos com a inicial são suficientes à 

solução, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC. Quanto ao mérito propriamente dito, 

tem-se como premissa que a Lei Federal nº 8.880/94, a qual instituiu a 

Unidade Real de Valor (URV), não se destinou a assegurar aumento 

salarial dos servidores públicos. Em verdade, referida lei estipulou um 

método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, 

estabelecendo que os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1º de março de 

1994: I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro 

meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de 

acordo com o Anexo I desta medida provisória e; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 2º - Da aplicação 

do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, 

soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, 

relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em 

obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da 

Constituição (Art. 22) Quanto aos servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês é possível que tenha ocorrido 

decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde 

que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória. Sob essa 

justificativa é que a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na 

conversão correta em URV não corresponde a pleito de aumento salarial, 

mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal, a ser observada por 

todas as pessoas jurídicas de direito público, e por isso, aplicável tanto 

aos servidores federais quanto aos estaduais e municipais, inclusive do 

Poder Executivo. Nesse sentido: Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). Indubitável, portanto, que os 

servidores do executivo municipal fazem jus à incorporação em seus 

vencimentos dos valores devidos em virtude de eventual erro na 

conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV). Isso, no 

entanto, não implica o reconhecimento de que o percentual devido equivale 

aos 11,98% pleiteados. Nesse ponto, o entendimento majoritário, ao qual 

me filio, é no sentido de que o percentual devido deve ser objeto de 

apuração em fase de liquidação de sentença por arbitramento. Vejamos: 

RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS 

ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC – APELAÇÃO 

CÍVEL – URV – DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – 

MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO 

PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – ARTIGO 475-C DO CPC – PRECEDENTES DOS 

TRIBUNAIS SUPERIORES – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO 

NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Os Tribunais Superiores já pacificaram 

entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou 

municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em 

conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito e da 

real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao 

reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, 

devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por 

arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais 

superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento 

em dobro ou em percentual indevido. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, 

Publicado no DJE 16/12/2016). O próprio Supremo Tribunal Federal 

pronunciou em sede de Repercussão Geral - RE 561836, de Relatoria do 

Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013, que nem todo 

servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram, o percentual é 

variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, representando 

apenas o limite máximo a ser alcançado, razão pela qual é necessária a 

liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência 

desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido. A propósito: 1) 

Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. 

Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e 

a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 
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decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL” REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/94. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

POR ARBITRAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. [...] 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não 

destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em 

liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar 

Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012)”. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 

1564386/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

15/03/2016, DJe 29/03/2016). Afasto, portanto, a preliminar de impugnação 

ao valor da causa alegada pelo Município, eis que o valor atribuído à causa 

é meramente uma estimativa do valor a ser apurado em liquidação de 

sentença, pelas razões supramencionadas. Ante ao exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte requerida a 

incorporar à remuneração da parte autora o percentual a ser apurado em 

liquidação por arbitramento, decorrente da perda ocorrida na conversão 

da moeda de Cruzeiro Real para URV, devendo o reajuste incidir sobre 

todas as verbas percebidas pela parte autora no mencionado período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, nos 

termos da Lei Federal nº 8.880/94, com o consequente pagamento das 

diferenças que forem apuradas, observando-se o limite máximo de 

11,98% e respeitada a prescrição quinquenal. Correção monetária pelos 

índices do IPCA-E e juros moratórios no percentual de 6% (seis por cento 

ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 

1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 

29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. 

Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de apurar a 

existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em sendo 

constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Extingo o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sentença sujeita ao reexame 

necessário. P. R. I. C. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000720-61.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

CRAINA INACIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Autos n.º 1000720-61.2019.8.11.0111 Autor: CRAINA INACIO DE 

OLIVEIRA Réu: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

INTIMAÇÃO do advogado da parte Autora, para no prazo legal, confrontar 

documentos e teses levantadas na contestação de id. 28452746. 

Matupá/MT, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) JOICE DE SOUZA 

PORTELLA Analista Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio 

Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: 

(66) 3595-1752.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64630 Nr: 2449-47.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEI BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A/MT

 Processo nº 2449-47.2016.811.0111 (Código 64630)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S. A.

Executado: Rudinei Bertolin

Vistos.

Trata-se de Execução proposta pelo Banco do Brasil S. A. em face de 

Rudinei Bertolin, todos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref.37).

Formalizados autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo e, em 

consequência, a suspensão do processo até o seu cumprimento integral.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e desde já, DECLARO SUSPENSO o processo até o 

cumprimento integral da composição, nos termos do artigo 922 do Código 

de Processo Civil.

Excluam-se eventuais constrições nominais da executada, oficiando-se 

aos órgãos de proteção ao crédito para excluir/cancelar quaisquer 

apontamentos negativos em nome dos executados.

Eventuais custas conforme previsto em acordo.

Arquivem-se os autos no arquivo provisório sem baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 28 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72850 Nr: 400-62.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEI BERTOLIN, ODETE NELCI BONAFIN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIOLA MORESCHI 

PASSANELI - OAB:21371/O

 Processo nº 400-62.2018.811.0111 (Código 72850)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S. A.

Executado: Odete Nelci Bonafin e Rudinei Bertolin

Vistos.

Trata-se de Execução proposta pelo Banco do Brasil S. A. em face de 

Odete Nelci Bonafin e Rudinei Bertolin, todos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref.29).

Formalizados autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo e, em 

consequência, a suspensão do processo até o seu cumprimento integral.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e desde já, DECLARO SUSPENSO o processo até o 

cumprimento integral da composição, nos termos do artigo 922 do Código 

de Processo Civil.

Excluam-se eventuais constrições nominais da executada, oficiando-se 

aos órgãos de proteção ao crédito para excluir/cancelar quaisquer 

apontamentos negativos em nome dos executados.

Arquivem-se os autos no arquivo provisório sem baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 28 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000102-68.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO ERNESTO SILVA AMARGO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000102-68.2019.8.11.0030 AUTOR(A): CATARINA APARECIDA DA 

SILVA REU: ALFREDO ERNESTO SILVA AMARGO DECISÃO Considerando 

o teor da Certidão ID 25244693, NOMEIO O ADVOGADO DATIVO LUIS 

FERNANDO A. BRITO, OAB Nº 25.726/O para promover a defesa do 

requerido ALFREDO ERNESTO SILVA AMARGO. Fixo desde já, sua 

remuneração em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser cobrado do Estado de 

Mato Grosso, devendo a verba ser extraída da rubrica orçamentária 

pertencente à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Expeça-se 

certidão em favor do Defensor Dativo após o devido cumprimento da 

nomeação. Cumpra-se, expedindo o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000068-93.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT12006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. M. W. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000068-93.2019.8.11.0030 REQUERENTE: SUELEM FERNANDA DA 

SILVA REQUERIDO: LUIZ HENRIQUE MOLSKI WEIRICH DESPACHO Vistos 

etc. Cuida-se de ação revisional de alimentos ajuizada por SUELEM 

FERNANDA DA SILVA em face de LUIZ HENRIQUE MOLSKI WEIRICH. A 

peticão inicial foi recebida, ID 18006677. O pólo passivo foi devidamente 

citado e intimado, conforme ID 20706706. O Ministério Público requereu 

que fossem intimadas as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, com posterior designação de audiência de instrução e 

julgamento. É o relatório. Decido. Em prosseguimento ao feito, 

especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Com as manifestações, tornem conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000068-93.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT12006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. M. W. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000068-93.2019.8.11.0030 REQUERENTE: SUELEM FERNANDA DA 

SILVA REQUERIDO: LUIZ HENRIQUE MOLSKI WEIRICH DESPACHO Vistos 

etc. Cuida-se de ação revisional de alimentos ajuizada por SUELEM 

FERNANDA DA SILVA em face de LUIZ HENRIQUE MOLSKI WEIRICH. A 

peticão inicial foi recebida, ID 18006677. O pólo passivo foi devidamente 

citado e intimado, conforme ID 20706706. O Ministério Público requereu 

que fossem intimadas as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, com posterior designação de audiência de instrução e 

julgamento. É o relatório. Decido. Em prosseguimento ao feito, 

especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Com as manifestações, tornem conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000379-84.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MORAIS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX CONSULTORIA REVISIONAL LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 
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NOBRES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

especifica no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: designar Audiência de Conciliação para o dia 

16/10/2019, às 10h30min (MT). NOBRES, 16 de agosto de 2019. MARIA 

FERNANDA DE PAULA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio 

Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 - TELEFONE: (65) 

33761229

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000305-30.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME JOSE COSTA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA GABRIELLI BORGES OAB - MT24736-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000305-30.2019.8.11.0030 AUTOR(A): GUILHERME JOSE COSTA DE 

SOUZA REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT 

SA DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT. 

É o relatório. Decido. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informarem se pretendem produzir provas (devendo, neste caso, 

especificá-las e justificá-las), sob pena de preclusão. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000356-41.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EUZAIDE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000356-41.2019.8.11.0030 REQUERENTE: EUZAIDE ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela 

proposta por Euzaide Alves Ferreira em face de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados nos autos. Em sede 

exordial, o autor alega que a empresa Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de energia S/A, vem lhe cobrando um total de R$ 1.105,60 

(mil cento e cinco reais e sessenta centavos), provenientes de uma 

anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto. Narra também 

que ao receber a fatura em questão recorreu ao PROCON deste município, 

oportunidade em que recebeu resposta negativa da empresa requerida. 

Contesta o valor da cobrança alegando que este não reflete o consumo 

real da sua unidade consumidora. A petição inicial foi recebida, ID 

21042202. Foi concedida medida liminar, determinando que a parte 

requerida não inclua o nome do requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito em razão do valor decorrente da fatura acostada no id.20886248, 

até o deslinde da demanda. O pólo passivo foi devidamente citado e 

intimado, conforme ID 21968437. O autor requereu que fosse decretado a 

revelia da Parte Requerida, ID 24897762. É o relatório. Decido. DECRETO A 

REVELIA DA PARTE REQUERIDA, tendo em vista de que apesar de 

devidamente citada e intimada não compareceu a audiência de conciliação 

nem apresentou contestação no prazo legal. Em prosseguimento ao feito, 

especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir 

os pontos controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do CPC. Deixo 

consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser apresentado 

juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. Com as 

manifestações, tornem conclusos para Saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002005-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1002005-93.2019.8.11.0045 REQUERENTE: LAERCIO FRANCISCO DE 

SOUZA REQUERIDO: MARCIA REGIANE LUCINDA DECISÃO Considerando 

o teor da Certidão ID 27039498, NOMEIO O ADVOGADO DATIVO 

GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO OAB Nº 16001 para promover a defesa 

da requerida MARCIA REGIANE LUCINDA. Fixo desde já, sua remuneração 

em R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser cobrado do Estado de Mato 

Grosso, devendo a verba ser extraída da rubrica orçamentária 

pertencente à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Expeça-se 

certidão em favor do Defensor Dativo após o devido cumprimento da 

nomeação. Cumpra-se, expedindo o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000507-07.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. J. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000507-07.2019.8.11.0030 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: GABRIEL DE JESUS DESPACHO Vistos etc. Considerando a 

certidão ID 25875886, intime-se a Parte Autora para dar prosseguimento 

ao feito, promovendo o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, com fulcro 

no Artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Com o decurso do prazo, 

sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64574 Nr: 1688-31.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurionei da Silva- ME, Maurionei da Silva, 

Ruth Áurea Ferreira Macedo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente para efetuar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61619 Nr: 206-48.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anuncio Leles de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

Citação

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000062-86.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RALLIDE CRISTIANO ANDRADE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES VARA ÚNICA DE NOBRES Fórum Dr. Péricles RondonPraça Gov. 

Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 CITAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DIEGO HARTMANN PROCESSO n. 

1000062-86.2019.8.11.0030 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: 

[Improbidade Administrativa]->AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) POLO 

ATIVO: Nome: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: Rua José Copertino de Queiroz, 00, Jardim Paraná, NOBRES - 

MT - CEP: 78460-000 Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: Rua Tocantins, s/n, Setor do Esportes, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 POLO PASSIVO: Nome: 

RALLIDE CRISTIANO ANDRADE Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 2008, 

centro, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para responder a ação, caso queira, 

conforme despacho, petição inicial e documentos anexados ao processo 

judicial eletrônico. O Ministério Público Estadual ajuizou AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, em face de 

RALLIDE CRISTIANO, alegando que o indiciado, durante o período em que 

foi vereador presidente da Câmara Municipal de Nobres/MT (Biênio 

2013/2014), praticou diversos atos de improbidade administrativa. Juntou 

documentos. O réu foi notificado. O réu ventilou preliminares, bem como no 

mérito alegou improcedência. É o relatório. DECIDO. I - DA PRELIMINAR DE 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO Conquanto o requerido alegue que 

o pedido da presente ação seja juridicamente impossível, por não haver 

nenhum dano ao erário. Contudo resta infundada esta alegação, pois o 

pedido juridicamente impossível é definido como aquele que não existe 

previsão no ordenamento jurídico vigente, ou seja, não encontra respaldo 

na legislação constitucional e infraconstitucional. No caso concreto, o 

Ministério Público pretende a responsabilização do requerido pelo 

cometimento do ato de improbidade administrativa que causou, 

enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação dos princípios 

administração pública. Portanto, os pedidos formulados na inicial são 

juridicamente possíveis, não sendo estranhos ao ordenamento jurídico, eis 

que a pretensão levada ao crivo judicial encontra respaldo na legislação 

constitucional e infraconstitucional, sendo a ação civil de improbidade 

administrativa via apropriada para a responsabilização do agente público 

e/ou político, quando identificado o cometimento de algumas das hipóteses 

previstas na Lei de Improbidade Administrativa. II - NULIDADE DO 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Sustenta a defesa a ausência de ampla 

defesa no procedimento preparatório ofertado pelo Ministério Público. 

Contudo, deve ser afastada de plano. Em vista da natureza administrativa 

do inquérito civil, ele não está adstrito ao exercício do contraditório e da 

ampla defesa, o qual, por sua vez, é devidamente assegurado na fase 

judicial. Cabe salientar que nesse sentido é o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal que assentou que as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório não são aplicáveis na fase do inquérito civil, de 

natureza administrativa, caráter pré-processual e que somente se destina 

à colheita de informações para propositura da ação civil pública. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE 

OBSERVÂNCIA NO INQUÉRITO CIVIL DOS PRINCÍPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. RECURSO 

PROVIDO. (...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no 

sentido de que as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório não são aplicáveis na fase do inquérito civil, pois este tem 

natureza administrativa, de caráter pré-processual, que se destina à 

colheita de informações para propositura da ação civil pública, não 

havendo, portanto, que se falar em réu ou acusado, nessa fase 

investigativa. (…) Logo, a preliminar arguida não merece prosperar. III- 

PRELIMINAR- INEXISTÊNCIA- CORRELAÇÃO PETIÇÃO INICIAL, CAUSA DE 

PEDIR E PEDIDOS Sustenta o requerido que o Parquet move várias ações 

em uma única peça processual, as quais supostamente são incompatíveis. 

A partir da leitura da peça inicial constata-se sem maiores dificuldades a 

presença da causa de pedir e dos pedidos, os fatos estão em sintonia 

com a conclusão, os pedidos são juridicamente possíveis e são 

perfeitamente compatíveis entre si, o que afasta a alegada inexistência de 

correlação de petição inicial e causa de pedir. Além disso, ressalto que a 

ação visa o ressarcimento de dano causado ao erário de atos de 

improbidade administrativa supostamente praticados pelo requerido. E, 

como tal, é perfeitamente cabível cumulação na ação de improbidade para 

fins de ressarcimento ao erário. A rejeição da inicial sob o argumento de 

impossibilidade jurídica do pedido por cumulação da ação de improbidade 

administrativa com ressarcimento de danos ao erário é indubitavelmente 

descabida e não atende aos princípios da instrumentalidade das formas e 

ao princípio do aproveitamento dos atos do processo. Portanto, a 

preliminar arguida não merece prosperar. IV- DO MÉRITO Quanto ao 

mérito, cumpre consignar que a ação ou omissão que causa dano ao 

erário é punida a título de dolo ou culpa, nos termos do artigo 10 da Lei 

8.429/92. Ademais, quanto a alegação de que não foi clara a descrição da 

conduta ilícitas, bem como a ausência de documentos pudessem elucidar 

tais fatos, esta não prospera, pois o Parquet em sua petição inicial 

descreveu as condutas ilícitas supostamente praticadas pelo Requerido. 

Além do mais, a ação foi instruída com documentos suficientes e aptos 

instruir a ação. De qualquer maneira, neste momento processual resta 

prejudicada esta análise, pois tal questão é matéria que cabe ser 

analisada apenas na prolação de sentença. ANÁLISE DO RECEBIMENTO 

DA AÇÃO De acordo com os §§ 7º a 9º do art. 17 da Lei nº 8.429/1992: 

Art. 17. (...) § 7º. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará 

autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer 

manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e 

justificações, dentro do prazo de quinze dias. § 8º. Recebida a 

manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, 

rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da 

improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.” § 9º. Recebida a 

petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.” Assim, 

neste momento processual, a ação só deve ser rejeitada se o juiz ficar 

convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da 

ação ou da inadequação da via eleita. Por outro lado, havendo indícios de 

cometimento de atos previstos na referida lei, a petição inicial deve ser 

recebida, pois nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate. 

Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA EXISTÊNCIA DE 

INDÍCIOS DA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IN DUBIO PRO 

SOCIETATE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA 

COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 

(...) III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

"somente após a regular instrução processual é que se poderá concluir 

pela existência, ou não, de: (I) enriquecimento ilícito; (II) eventual dano ou 

prejuízo a ser reparado e a delimitação do respectivo montante; (III) efetiva 

lesão a princípios da Administração Pública; e (IV) configuração de 

elemento subjetivo apto a caracterizar o noticiado ato ímprobo" (STJ, AgRg 

no AREsp 400.779/ES, Rel. p/ acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 17/12/2014). IV. A improcedência das imputações de 
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improbidade administrativa, em juízo de admissibilidade da acusação - 

como pretende a agravante -, constitui juízo que, no caso, não pode ser 

antecipado à instrução do processo, mostrando-se necessário o 

prosseguimento da demanda, de modo a viabilizar a produção probatória, 

necessária ao convencimento do julgador, sob pena, inclusive, de cercear 

o jus accusationis do Estado, tal como decidido na origem. Nesse sentido: 

STJ, EDcl no REsp 1.387.259/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2015; REsp 1.357.838/GO, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2014; 

AgRg no AREsp 491.041/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2015. V. Agravo interno improvido. (STJ 

– AgInt nos EDcl no AREsp 925.670/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) 

No caso em tela, constato que a conduta em tese praticada, evidencia 

indícios de improbidade, o que, por si só, já é suficiente para o 

recebimento da ação. Nesse cenário, havendo indícios suficientes da 

prática dos atos de improbidade administrativa imputados ao réu, uma vez 

que os fatos narrados na exordial amoldam-se, em tese, ao disposto no 

artigo 4º, da Lei nº 8.429/1992, impõe-se o recebimento da ação. ANTE O 

EXPOSTO, recebo a inicial e determino a citação do réu para que 

apresente contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências da revelia. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, contados a partir do 

dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao 

término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). NOBRES, 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000116-52.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR INACIO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT12006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000116-52.2019.8.11.0030 REQUERENTE: JAIR INACIO MENDES 

REQUERIDO: ILDA PEREIRA DOS SANTOS SENTENÇA Trata-se ação de 

homologação de acordo proposta pelas partes qualificadas nos autos em 

epígrafe. Visto tratar-se de direitos disponíveis e não contar com parte 

incapaz nos autos, desnecessária a intimação do representante do 

Ministério Público. É o relatório. Decido. HOMOLOGO, o reconhecimento do 

pedido formulado na ação, pelo que, com fundamento no artigo 226, § 3º, 

da Constituição Federal, c/c. o artigo 1.723, do Código Civil, DECRETO O 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL de JAIR INACIO 

MENDES e ILDA PEREIRA DOS SANTOS, nos seus exatos termos e julgo 

extinto o processo com a apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, o 

qual se opera desde logo pela falta de interesse recursal. As custas 

deverão ser pagas pela Parte Requerida, exceto se houver acordo em 

contrário. P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-89.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIVALDO PROFETA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte autora para 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-54.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MARQUES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE BUSSOLARO OAB - MT0015051A (ADVOGADO(A))

BETANIA PATRICIA DE SALLES OAB - MT0010265A (ADVOGADO(A))

JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR OAB - MT10259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000381-54.2019.8.11.0030. REQUERENTE: JORGE MARQUES 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A, DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos. Dispensado o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 
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I do CPC/15. I – Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. No caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a 

parte autora ao pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos 

documentos que comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Audiência de 

Instrução e Julgamento. Pugna a reclamada BANCO ITAUCARD S/A a 

designação da Audiência de Instrução e Julgamento, com o depoimento 

pessoal da Parte Autora. A empresa ré não demonstrou a necessidade 

real de que seja necessário depoimento pessoal da parte autora, não foi 

demonstrado indícios das alegações da parte requerida de que seja uma 

demanda eventual, assim indefiro a audiência de instrução e julgamento, 

posto que, não comprovado quais as provas orais necessárias ao 

julgamento do feito. - Da Ilegitimidade passiva da ré DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. Tratando-se de relação de consumo 

a responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo os dois fornecedores responder pelos prejuízos causados ao 

consumidor em decorrência da assunção de riscos da atividade. Afasto a 

preliminar arguida. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS 

proposta por JORGE MARQUES NASCIMENTO em face de BANCO 

ITAUCARD S.A e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. Em 

síntese, narra a inicial que o reclamante estava com 68 anos de idade e 

aposentado quando formalizou um contrato de compra e venda com a 

revendedora Domani e com o Banco requerido. Consta que o reclamante 

em 27/06/2017, adquiriu um veiculo Uno Way Duas 1.3 flex da reclamada 

Domani, na cidade de Várzea Grande/MT, sendo financiado pela 

reclamada Banco Itaucard S/A. Durante a contratação verbal o valor a ser 

contratado era aproximadamente R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) e 

ao final ficou o valor de R$ 1.468,15 (um mil e quatrocentos e sessenta e 

oito reais e quinze centavos) ficando o valor acima do combinado. Logo, o 

reclamante entrou em contato com a 1º reclamada, que propôs a 

devolução do veículo, e que não ficaria nenhum débito para o reclamante 

pagar, mas o mesmo teria que levar o referido veículo até a cidade de 

Curitiba/PR, assim o autor o fez. Depois de cumprido o combinado, o 

reclamante teve seu nome negativado no valor de R$ 4.407,37 (quatro mil 

e quatrocentos e sete reais e trinta e sete centavos), data da inclusão em 

10/11/2017, contrato n. 000000371938234. Pelas razões citadas, pugna 

pela declaração de inexistência de débito e indenização a titulo de danos 

morais. A 1º reclamada (BANCO ITAUCARD S.A.), em sua peça de 

defesa, noticia que o contrato de financiamento do veículo retro 

mencionado foi realizada em 27/06/2017, no valor de R$ 52.978,57, a ser 

pago em 60 parcelas de R$ 1.468,15, e que em razão da dificuldade 

financeira do autor foi proposta a devolução do bem, de forma amigável, 

para amortização do saldo devedor do presente financiamento. Sendo o 

veículo entregue em 02/08/2017, ocasião em que foi celebrado o contrato 

de entrega amigável que em seu item 2.1 prevê expressamente que o 

veículo será vendido e o será usado para saldar a dívida da parte autora, 

e, não sendo suficiente, a credor será responsável pelo saldo 

remanescente. Alega que realizou o leilão em 20/09/2017 realizou a venda 

do veículo no valor de R$ 31.220,76, obtendo valor insuficiente para a 

quitação total do saldo devedor do demandante. Afirma que, constatado a 

ausência de pagamento em relação ao saldo remanescente, legítima foi a 

inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, não 

procede o pedido de dano moral já que não houve ato ilícito, e sim 

exercício regular de direito. A 2º reclamada (DOMANI DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA) afirma que no momento da aquisição, o Autor estava 

acompanhado da sua esposa, que leram juntamente todo o contrato, 

concordaram com todos os termos, especialmente com o valor das 

parcelas e prazos oferecidos, assinando o contrato com a preposta da 

Reclamada, Sra. Lorayne. Alega que em momento algum houve a inclusão 

do nome do reclamante pela empresa Domani, e sim pelo BANCO ITAU. 

Esclarece que o Autor nunca comunicou a empresa Ré sobre a vontade 

cancelar a compra e devolver o bem. Aduz não ter cometido qualquer ato 

ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. 

Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. Não obstante 

o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Novo Código de Processo Civil. Como já 

destacado, não é a simples condição de consumidor que abre ao 

contratante a possibilidade de discussão dos termos do contrato, mas sim 

a ocorrência de alteração superveniente que torne o cumprimento do 

contrato excessivo para uma das partes, impossibilitando o adimplemento. 

Não se vislumbra qualquer abusividade no contrato livremente pactuado. O 

autor não foi obrigado a contratar. Foi de livre iniciativa, concordando com 

os termos e condições do contrato. Devendo prevalecer o principio pacta 

sunt servanda. Nesse sentido: REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Contrato 

de financiamento de veículo. Não se vislumbra qualquer abusividade no 

contrato livremente pactuado. Não há provas de que o numero e o valor 

das parcelas seriam incompatíveis com o valor combinado entre as partes. 

Documentos produzidos unilateralmente muito tempo após a concretização 

do negócio. Ausência de força probante. Intimada a especificar provas, a 

autora não protestou pela oitiva do declarante em audiência. É o dever da 

parte aderente a leitura do contrato. a autora não foi obrigada a contratar. 

Foi de livre iniciativa que obteve o crédito, do qual se beneficiou, 

concordando com os termos e condições do contrato. Deve prevalecer o 

principio pacta sunt servanda. Não é crível que somente depois um ano, 

tivesse se apercebido que o contrato lhe era desfavorável e que padecia 

de vícios, alias, não comprovados. Contratação de seguro. Inexistência de 

abusividade. Instrumento contratual expresso no sentido de que tal 

adesão é facultativa. Apelação improvida. (TJ-SP – APL.: 

10004076720158260291 SP 1000407-67.2015.8.26.0291, Relator: Jairo 

Oliveira Junior, Data de Julgamento: 04/12/2018, 15º Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 08/02/2019). Por conseguinte, tendo o autor, 

seu nome lançado em cadastro de devedores, pelo valor do saldo devedor 

remanescente, o Reclamante deflagrou esta demanda, objetivando fosse 

declarada a inexistência de qualquer débito. Sua premissa é a de que a 

simples entrega do bem leva à extinção integral da dívida. Todavia, os 

documentos de IDs n. 23804112 e 23804113 demonstram que remanesceu 

saldo devedor residual, mesmo após a venda do bem. Não há falar então, 

em transação que tenha posto fim à obrigação decorrente do empréstimo 

bancário para a aquisição do veículo, como faz crer o reclamante. A 

transação disse respeito à entrega do veículo objeto de ação de busca e 

apreensão ajuizada, com o que não se confunde o financiamento 

contraído pelo Reclamante. A premissa do autor é absolutamente 

equivocada: o fato de o automóvel ter sido objeto de Entrega Amigável não 

guarda qualquer nexo com ter, ou não, o autor se liberado do 

financiamento que efetivara. Como já salientado, o fato de o automóvel não 

mais estar na posse do autor não quer dizer que ele tenha quitado o 

financiamento. Isso não tornaria "sem efeito" a dívida, ou - como imagina a 

parte autora - lhe propiciaria efeito de "desonerá-lo" da alienação fiduciária 

antes contratada. Assim, não se verificando a comprovação de qualquer 

atitude atentatória aos direitos de personalidade da parte Reclamante 

perpetrados pelas demandadas, tenho que ausente o nexo de causalidade 

entre a conduta danosa, omissiva ou comissiva do agente, e seu resultado 

danoso à vítima, circunstância que conduz à improcedência dos pedidos. 

III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por afastar as preliminares 

suscitadas, e no mérito, pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Não sendo requerido o 

cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 

1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da parte 

interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juíz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

DIEGO HARTMANN Juíz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-70.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 675 de 841



Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000658-70.2019.8.11.0030. REQUERENTE: CRISTIANE ANTONIA DA 

SILVA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. I - Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão 

do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do 

inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. No caso em tela, deferido o presente pedido, posto que a 

parte autora ao pleitear a gratuidade da justiça trouxe aos autos 

documentos que comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Retificação 

do Polo Passivo. Acolho a preliminar arguida em sede de contestação. 

Determino a retificação do polo passivo, devendo constar no polo passivo 

a parte SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. - Da Inexistência de 

Pretensão Resistida. A preliminar arguida pela reclamada não deve 

prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de 

ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. - Da Perda do Objeto. 

Argui a reclamada pela perda superveniente do objeto, uma vez que o 

impasse foi resolvido, posto que realizou por liberalidade a reversão dos 

valores devidos pela reclamante, o cancelamento da assinatura e a 

exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito. Em 

relação a preliminar suscitada pela Reclamada na contestação, entendo 

que essas se confundem com o mérito, e com ele serão analisados em 

momento posterior. II - Mérito. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

CRISTIANE ANTONIA DA SILVA em face SKY SERVIÇOS DE BANDA 

LARGA LTDA. A parte autora noticia que não conhece o débito com a 

Reclamada. Alega a ilegalidade dos débitos, lançados pela parte 

promovida nos órgãos de restrição ao crédito, no valor de R$ 287,92 

(duzentos e oitenta e sete e noventa e dois centavos), data da inclusão: 

13/12/2018, contrato: 1510688338. Em suma, a reclamada, em sua peça 

de defesa, afirma que a autora possuía o contrato nº 1510688338 

habilitado em 13/03/2018, e que no ato das contratações via telefone e 

internet é adotada uma criteriosa solicitação dos dados do contratante, 

sendo necessário o fornecimento do nome completo, CPF, endereço para 

habilitação, telefone para contato. Aduz que não houve negligência da 

empresa requerida, mas ao que tudo indica, foi também ela vítima de 

fraude, pois tomou todos os procedimentos necessários como a 

realização de contrato escrito entre as partes. Pugna pela procedência da 

presente demanda. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré 

afirma que a assinatura vinculada ao nome da autora encontra-se 

cancelada e adimplente (sem valores em aberto). Acosta nos autos 

EXTRATO DO SCPC demonstrando que a autora não encontra se 

negativada pela empresa reclamada (id nº 27691262), significando dizer 

que a mesmo logrou êxito em demonstrar fatos extintivos do direito da 

demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c 

art. 6º, VIII, do CDC. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Por fim, quanto à alegação de ausência de notificação prévia, a 

notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, 

nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do 

credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante entendimento 

sumular n. 359 do STJ. III - Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por afastar 

as preliminares suscitadas, e no mérito, pela IMPROCEDENCIA dos pedidos 

da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil. Determino a Secretaria deste 

juizado para que providencie a adequação do polo passivo da reclamada 

devendo constar SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em quinze 

dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do 

desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-33.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000654-33.2019.8.11.0030. REQUERENTE: IVONETE ALBUQUERQUE DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. I – Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. No caso em tela, indeferido o 

presente pedido, posto que a parte autora ao pleitear a gratuidade da 

justiça não trouxe aos autos documentos que comprovassem a sua 

hipossuficiência. - Do Comprovante Original de Negativação. Importante 

asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fosse juntado aos 

autos o comprovante original da negativação questionada. Por entender 

como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por entender que 

eventual contraprova da negativação, deveria ser apresentada pela 

própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da prova prevista no 

artigo 373, II do CPC/15. - Da Ausência de Tentativa de Resolução 

Administrativa Prévia. A preliminar arguida pela reclamada não deve 

prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de 

ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. II – Mérito. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IVONETE 

ALBUQUERQUE DE ALMEIDA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Sustenta a parte requerente que afirma que não possui débito algum com 

a empresa requerida, contudo, teve seu nome negativado indevidamente 

pela demandada, uma vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto 

de justificar restrição no importe de R$ 196,64 (cento e noventa e seis 

reais e sessenta e quatro centavos), contrato n. 0244485828, data de 

inclusão em 05/11/2016. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, 

afirma que as partes firmaram contrato de prestação de serviços, por 

meio dos quais a parte Autora habilitou a linha telefônica nº (65) 

99954-8208, em 15/04/2015, no pacote de serviços SmartVivo Controle 

Plus 800, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no 

sistema interno da Ré. Afirma que a reclamante deixou de efetuar o 

pagamento de faturas referente aos meses de janeiro a março de 2016. 

Em razão da inadimplência a referida linha foi definitivamente cancelada 

em 26/05/2016, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter 

cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto 
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dano ocorresse. Pois bem. A reclamada demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança trazendo telas (ID nº 27952372) e faturas (ID nº 

27952375) com demonstrativo de utilização do plano, referente à linha (65) 

99954-8208. Além disso, de acordo com as provas dos autos, constam 

vários pagamentos. Ora, se houve pagamento, é porque houve contrato. 

Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, informática, 

tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a 

presença física das partes. Negar isso é tapar os olhos à modernidade. O 

Direito tem que evoluir. Em que pese a majoritária jurisprudência não 

aceitar a prova unilateral via "print" na tela do computador, mas sem a 

assinatura da reclamante, o fato é que, no caso em concreto, 

demonstrou-se que a reclamante chegou a pagar algumas as prestações. 

Se pagou, é porque mantinha e manteve a relação com a reclamada. 

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Com relação à 

litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se 

trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. Por fim, 

quanto à alegação de ausência de notificação prévia, a notificação do 

devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros 

de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do credor, que apenas 

informou o inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do 

STJ. III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por afastar as preliminares 

suscitadas, e no mérito, pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Não sendo requerido o 

cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 

1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da parte 

interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juíz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

DIEGO HARTMANN Juíz de Direito

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000424-85.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ELVINA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR OAB - SP289844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PROCESSO n. 1000424-85.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:ELVINA MARIA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS DE OLIVEIRA 

AMADOR POLO PASSIVO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora para 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal. . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45820 Nr: 1670-70.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto Tiago do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237-B, MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - 

OAB:23959/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (ª) Federal - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ATRAVES DE SEU PROCURADOR, do 

laudo pericial aos autos, juntado na Ref:56 no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 47027 Nr: 526-27.2019.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beneilton Vitalino Ferreira, Cleiton Cardoso de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 Vistos etc.

Ante a certidão de ref. 116, DETERMINO a intimação do MP para 

manifestação no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 30144 Nr: 57-25.2012.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jodevan Santos de Assunção, Rodrigo Giovani 

Rodrigues de Alencastro, Marcio da Silva Luz, Bruno Jardel Santana, 

Juliano Rodrigo dos Santos, Marcelo Henrique Bezerra da Silva, Uelington 

Amorim de Arruda, Diogo Teles Cadete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DIAS - 

OAB:22566/O, Marco Aurelio Monteiro Araujo - OAB:8510/O, Paulo 

Roberto Gomes dos Santos - OAB:13.025, Rafael Panzarini - 

OAB:10426

 Ref.: autos código n.º 30144Vistos etc.Trata-se de Ação Penal proposta 

pelo Ministério Público Estadual em face de JODEVAN SANTOS DE 

ASSUNÇÃO, BRUNO JARDEL SANTANA, JULIANO RODRIGO DOS 

SANTOS, MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA e UELINGTON 

AMORIM DE ARRUDA, em razão da prática, ao menos em tese, por esses 

dos delitos previstos: nos arts. 288, parágrafo único e 155, § 4º, I, II e IV, 

ambos do Código Penal e nos arts. 14, 15 e 16, parágrafo único, III, todos 

da Lei n.º 10.826/2003 c/c o art. 69, do Código Penal e, em face de 

RODRIGO GIOVANI RODRIGUES DE ALENCASTRO, MÁRCIO DA SILVA 

LUZ e DIOGO TELES CADETE, em razão da prática, ao menos em tese, por 

esses dos delitos previstos: nos arts. 288, parágrafo único e 155, § 4º, I, II 

e IV, ambos do Código Penal e no art. 16, parágrafo único, III, todos da Lei 

n.º 10.826/2003 c/c o art. 69, do Código Penal, por fato ocorrido na data 

de 06/11/2011, nesta Cidade de Nortelândia, no qual o Posto de 

Atendimento Avançado do Bradesco foi explodido e furtado.Na ocasião, 

pelo órgão ministerial foi pedida a prisão preventiva dos acusados: 

RODRIGO GIOVANI RODRIGUES DE ALENCASTRO, MÁRCIO DA SILVA 

LUZ, BRUNO JARDEL SANTANA, JULIANO RODRIGO DOS SANTOS, 

MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA, UELINGTON AMORIM DE 

ARRUDA e DIOGO TELES CADETE, para garantia da ordem pública e para 

a conveniência da instrução criminal.Na data de 09/11/2011, por este Juízo 

foi decretada a prisão preventiva de JODEVAN SANTOS DE ASSUNÇÃO, 

na forma requerida pela

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 36740 Nr: 313-26.2016.811.0031

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLdBdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 
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ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 37024 Nr: 448-38.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O

 Vistos etc.

Ante a petição de ref. 60, DETERMINO a intimação da parte executada, 

para manifestação, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 38407 Nr: 1215-76.2016.811.0031

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Gonçalves de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40996 Nr: 1096-81.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE QUADROS BATISTA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41245 Nr: 1185-07.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sebastião da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41591 Nr: 1435-40.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Francisco Vieira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.O. GOTARDO PNEUS E CIA LTDA, 

Bridgestone Firestone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDI FIGUEIREDO BRIDI - 

OAB:9413

 vide decisão em anexo.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por falta de 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 39123 Nr: 212-52.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinaura de Souza da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40529 Nr: 898-44.2017.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a certidão de ref. 54, DETERMINO a intimação da parte autora, para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41342 Nr: 1252-69.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BRUNO DE FRANÇA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON SOUZA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DIAS - OAB:22566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 64, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.
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Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41786 Nr: 1531-55.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Santana de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O, Gilmar Luiz Zanatta - OAB:23374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.

Diante do trânsito em julgado da sentença, DETERMINO a intimação das 

partes, para que requeiram o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob 

pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se a presente decisão como mandado/precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 42099 Nr: 1687-43.2017.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 35491 Nr: 633-13.2015.811.0031

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer Ciscon Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a ausência de Defensor Público nesta Comarca de 

Nortelandia/MT, NOMEIO como Defensor Dativo o advogado Dr. Luis Carlos 

Dias, OAB/MT nº 22566, Endereço: Rua Coronel Barros, 150-B, 

Goiabeiras, Cuiabá/MT, CEP: 78032-075, Telefones: (65) 99954-2830 / (65) 

2127-7770, que deverá ser intimado da aludida nomeação, para defender 

os interesses da parte autora.

Sendo que, em não havendo recusa, intime-se a parte requerente desta 

nomeação.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 38683 Nr: 1383-78.2016.811.0031

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Camila Pereira Borges Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welington Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CAMARGO 

FIGUEIREDO - OAB:24415/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 35 e DETERMINO o cadastramento no Sistema 

Apolo para recebimento de DJE.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000823-34.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

AMARAL PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI OAB - MT26957/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000823-34.2019.8.11.0090. 

AUTOR(A): AMARAL PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME REU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. 

Irresignada, a parte exequente opôs embargos de declaração com o 

escopo de corrigir o suposto vício apontado na decisão retro. É o relato do 

necessário. DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada. Na 

forma do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os embargos de declaração para 

aclarar a decisão obscura, eliminar contradição, suprir a omissão ou 

corrigir erro material. É de conhecimento deste Juízo que do julgamento 

dos embargos de declaração pode advir alteração da decisão embargada, 

hipótese em que o aludido recurso terá efeitos modificativos ou 

infringentes. Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de 

declaração é exceção à regra, devendo ser admitida apenas como 

consequência da correção de premissa equivocada no julgamento, ou, 

a i n d a ,  p a r a  a s  h i p ó t e s e s  e m  q u e  s a n a d a  a 

omissão/contradição/obscuridade haja necessidade de alteração 

substancial no decisum. Perlustrando os autos denoto que a parte 

embargante discorda da tese jurídica adotada pelo Juízo quando da 

fundamentação da decisão, manejando os embargos declaratórios em 

voga com o escopo de modificar o teor do julgamento. Com efeito, o Juízo 

que prolatou a decisão embargada de maneira fundamentada, 

interpretando a legislação em vigor como ditou o seu convencimento. 

Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de mácula apta a ensejar o 

manejo dos embargos de declaração, o não acolhimento destes é a 

medida que se impõe. Inclusive, é neste sentido a jurisprudência 

remansosa dos Tribunais pátrios: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INDICAÇÃO, NO ARESTO EMBARGADO, 

DE VÍCIO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - 

INOCORRÊNCIA - PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE, 

RELATIVO À REGULARIDADE FORMAL - NÃO ATENDIMENTO - RECURSO 

NÃO CONHECIDO. Os embargos declaratórios nos quais não se declina 

qualquer vício, supostamente cometido pelo órgão julgador, de 

obscuridade, contradição ou omissão, não podem ser conhecidos, por 

ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade relativo à 

regularidade formal. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 

1.0024.12.049404-2/003, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda 

, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/11/2016, publicação da súmula em 

22/11/2016). Repise-se que é a existência efetiva de omissões, 

obscuridades ou contradições o que delimita o núcleo jurídico dos 

embargos declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação 

do julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. No 

caso dos autos, o que pretende a parte embargante nada mais é do que a 

revisão da decisão. Nesta senda, se a parte discorda dos fundamentos 
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expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal adequada, 

não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria 

objeto da lide. Ante o exposto, CONHEÇO embargos de declaração, 

todavia, no mérito NEGO-LHES provimento, uma vez que não está 

presente uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do 

Norte, data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000093-86.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIANNY CRISTINA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000093-86.2020.8.11.0090. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: RAIANNY CRISTINA 

RIBEIRO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO entre as partes em 

epígrafe. Entre um ato e outro, apresentou-se termo de acordo celebrado 

pelas partes, pugnando-se pela homologação. É o relato do necessário. 

DECIDO. Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Dessume-se do 

dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos agentes processuais 

que mantivessem os olhares volvidos à autocomposição da lide. Impende 

ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação do 

conflito, eis que as próprias partes decidem o que é mais adequado para 

por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder Judiciário. 

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente. 

Nesta senda, uma vez que aparentemente o acordo firmado entre as 

partes encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação. 

Consigne-se que para o caso de eventual descumprimento do entabulado, 

as partes poderão requerer o desarquivamento do feito e prosseguir com 

os atos de cobrança. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição em 

todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC. Custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência na forma pactuada pelas partes. 

Certifique-se o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. INTIMEM-SE as partes. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte, data 

da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000360-58.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLOTILDE SANPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI OAB - MT26957/O (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000360-58.2020.8.11.0090 AUTOR(A): MARIA CLOTILDE SANPAIO REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A parte 

autora pretende a concessão de tutela de urgência para o fim de 

determinar que o instituto requerido implante “in limine” o benefício de 

auxílio doença. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, podendo 

revogá-los a qualquer tempo, caso inverídicas as alegações. A tutela de 

urgência, prevista no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, 

deve ser deferida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Com a devida licença, os documentos que instruíram a inicial 

não são aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte 

autora, pois não se vislumbra, de plano, que a parte requerente possui 

condição de segurada especial da seguridade social - tampouco, a 

incapacidade alegada. Portanto, é necessária a melhor elucidação dos 

fatos, o que será possível apenas por meio de um juízo de cognição 

exauriente, para aferir se a parte autora tem ou não direito à declaração 

do benefício previdenciário vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes os elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica (Assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000347-59.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALES ANDRE LAGE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT DESPACHO PROCESSO Nº: 

1000347-59.2020.8.11.0090 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT EXECUTADO: THALES ANDRE LAGE DA SILVA Vistos. 

INTIME-SE o autor para que apresente no prazo de 15 dias comprovante 

do recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do 

Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica (Assinado digitalmente) RICARDO 

F R A Z O N  M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep: 78515-000, Fone: (66) 

3551-1105..

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000248-89.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. D. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

MARLI DA SILVA PINTO OAB - 007.180.971-65 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. V. H. B. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000248-89.2020.8.11.0090 REPRESENTANTE: MARLI DA SILVA PINTO 

AUTOR(A): V. G. D. S. B. REU: VOLNEI VALDEMAR HERMANN BACKES 

Vistos. RECEBO a inicial, eis que presentes os seus requisitos. DEFIRO o 

pedido de assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 1º, § 2º, 

da Lei n. 5.478/68. Este processo, por seu objeto, deverá tramitar em 

segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em razão do que a Secretaria deverá agir com as cautelas 

necessárias. No que tange à análise do pedido de alimentos provisórios, 

ante a ausência de maiores elementos comprovando a capacidade 

contributiva da parte requerida, fixo-os, liminarmente, em 30% do salário 

mínimo, corrigidos monetariamente, que deverão ser pagos à parte autora, 
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devidos a partir da intimação, até o dia 10 (dez) de cada mês. Quanto à 

guarda unilateral, insta dizer que a tutela de urgência, prevista no artigo 

300, caput, do novo Código de Processo Civil, deve ser deferida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, há de se considerar 

que, tanto a comprovação dos requisitos, quanto a concessão da tutela 

cautelar, não implica em conhecimento do mérito, constituindo tão somente 

uma proteção para um direito que, sujeito a perigo iminente, pode 

deteriorar-se por conta do tempo despendido na tramitação do processo. 

Tais requisitos consistem na comprovação da existência do fumus boni 

iuris e do periculum in mora, de modo a embasar o emprego da tutela ora 

tratada. Ademais, é necessário ressaltar, igualmente, que “a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do 

CPC). Compulsando os autos, em análise perfunctória, o conjunto fático 

trazido pela parte autora carece de elementos quanto à imprescindibilidade 

da adoção da guarda unilateral para que seja atendido o melhor interesse 

da criança. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência e determino a 

realização de estudo psicossocial na residência da parte, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, com o fito de aferir se ostentam condições ao 

exercício da guarda perseguida, bem como apontar qual a modalidade de 

guarda recomendada ao caso desenhado nos autos. Encaminhem-se os 

autos ao conciliador para que designe audiência de conciliação. CITE-SE a 

parte requerida para que compareça à solenidade supracitada, 

devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em caso de ser 

informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe seja nomeado 

um dativo por este Juízo. Designada a audiência, INTIME-SE o autor na 

pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC. As 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do CPC). 

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para este Magistrado para homologação. Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC). EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do 

Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica (Assinado digitalmente) RICARDO 

F R A Z O N  M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 51546 Nr: 734-33.2016.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 Assim, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, diante 

da manifesta PERDA DO OBJETO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código 

de Processo Civil.SEM CUSTAS.CIÊNCIA ao Ministério Público e a 

Defensoria Pública Estadual.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.Nova Canaã do Norte-MT, data da 

assinatura eletrônica.(assinado digi talmente)Ricardo Frazon 

MenegucciJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010205-34.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010205-34.2016.8.11.0090. EXEQUENTE: EBER JOSE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: VALDENIR DE SOUZA Vistos. Em análise dos autos, 

constata-se que tentou-se a localização do executado para citação, 

todavia, restou infrutífera. A presente ação foi distribuída em 2016 e até o 

momento a parte exequente não logrou êxito em sequer citar o executado, 

muito embora este Juízo tenha efetuado diversas tentativas conforme já 

dito alhures. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que 

ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. A execução iniciou-se há vários anos e até o momento a 

parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, muito embora 

este Juízo tenha efetuado todas as diligências necessárias. Isto posto, 

INDEFIRO o pedido retro ID 30935863 e DETERMINO que a secretaria deste 

Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor do exequente, a 

qual será emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para 

retirá-la, em conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, 

do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação - XXI Encontro - 

Vitória/ES). Em relação à certidão de existência de dívida, cumpre 

ressaltar que, de posse dela o exequente poderá levar a protesto, nos 

termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também será registrada 

nos órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe. Ademais, segundo o 

art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no 

momento de quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o 

pagamento prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, 

conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. 

Proceda-se, desde já, ao ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providência acima. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT para Nova 

Canaã do Norte/MT, 6 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-72.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA GONCALVES SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE Certidão Processo: 

1000092-72.2018.8.11.0090; Valor causa: R$ 11.055,21; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Nota 

Promissória]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé que, na presente data, 

encaminhei carta de citação/intimação aos correios. NOVA C NORTE, 9 de 

abril de 2020 ARAY HENRIQUE BARBOSA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: RUA ALBERTO ALVES, 113, CENTRO, NOVA C NORTE - 

MT - CEP: 78515-000 TELEFONE: (66) 35511105

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-16.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito, 

em regime de exceção

Comarca de Nova Monte Verde

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-73.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

GEISSE RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISSE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Considerando a 

Portaria-Conjunta nº 305/2020-PRES-CGJ, suspendendo a realização de 

audiências até o dia 15/05/2020, bem como a indefinição que cerca o 

assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, impulsiono os autos e redesigno audiência 

de conciliação para o dia 22 de julho de 2020 (22/07/2020), às 14h30min. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000030-58.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK TEODORO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT16211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUBHIA & CIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON ADRIEL LUCENA GOMES OAB - MS0006367A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Considerando a 

Portaria-Conjunta nº 305/2020-PRES-CGJ, suspendendo a realização de 

audiências até o dia 15/05/2020, bem como a indefinição que cerca o 

assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, impulsiono os autos e redesigno audiência 

de conciliação para o dia 22 de julho de 2020 (22/07/2020), às 15h00. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000683-94.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Considerando a 

Portaria-Conjunta nº 305/2020-PRES-CGJ, suspendendo a realização de 

audiências até o dia 15/05/2020, bem como a indefinição que cerca o 

assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, impulsiono os autos e redesigno audiência 

de conciliação para o dia 22 de julho de 2020 (22/07/2020), às 15h30min. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000579-05.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON GUISSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO PICON BARBON (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Considerando a 

Portaria-Conjunta nº 305/2020-PRES-CGJ, suspendendo a realização de 

audiências até o dia 15/05/2020, bem como a indefinição que cerca o 

assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, impulsiono os autos e redesigno audiência 

de conciliação para o dia 22 de julho de 2020 (22/07/2020), às 16h00. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000062-97.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BORGES PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

A F ROCHA RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Considerando a 

Portaria-Conjunta nº 305/2020-PRES-CGJ, suspendendo a realização de 

audiências até o dia 15/05/2020, bem como a indefinição que cerca o 

assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, impulsiono os autos e redesigno audiência 

de conciliação para o dia 23 de julho de 2020 (23/07/2020), às 14h30min. 

*Observe-se a certidão id. 30103931. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 

78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-37.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA JOANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Considerando a Portaria-Conjunta nº 305/2020-PRES-CGJ, suspendendo a 
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realização de audiências até o dia 15/05/2020, bem como a indefinição que 

cerca o assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, impulsiono os autos e redesigno audiência 

de conciliação para o dia 23 de julho de 2020 (23/07/2020), às 15h00. * A 

fim de conferir maior celeridade ao feito, fica a parte Requerida autorizada 

a apresentar proposta de acordo por escrito antes da data da audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-74.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA JOANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Considerando a Portaria-Conjunta nº 305/2020-PRES-CGJ, suspendendo a 

realização de audiências até o dia 15/05/2020, bem como a indefinição que 

cerca o assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, impulsiono os autos e redesigno audiência 

de conciliação para o dia 23 de julho de 2020 (23/07/2020), às 15h30min. * 

A fim de conferir maior celeridade ao feito, fica a parte Requerida 

autorizada a apresentar proposta de acordo por escrito antes da data da 

audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-16.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GILCELY INACIO RESINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Considerando a Portaria-Conjunta nº 305/2020-PRES-CGJ, suspendendo a 

realização de audiências até o dia 15/05/2020, bem como a indefinição que 

cerca o assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, impulsiono os autos e redesigno audiência 

de conciliação para o dia 23 de julho de 2020 (23/07/2020), às 16h00. * A 

fim de conferir maior celeridade ao feito, fica a parte Requerida autorizada 

a apresentar proposta de acordo por escrito antes da data da audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-65.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE KUNZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Considerando a Portaria-Conjunta nº 305/2020-PRES-CGJ, suspendendo a 

realização de audiências até o dia 15/05/2020, bem como a indefinição que 

cerca o assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, impulsiono os autos e redesigno audiência 

de conciliação para o dia 29 de julho de 2020 (29/07/2020), às 14h30min. * 

A fim de conferir maior celeridade ao feito, fica a parte Requerida 

autorizada a apresentar proposta de acordo por escrito antes da data da 

audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-50.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FAUSTINO DOS SANTOS KUNZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Considerando a Portaria-Conjunta nº 305/2020-PRES-CGJ, suspendendo a 

realização de audiências até o dia 15/05/2020, bem como a indefinição que 

cerca o assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, impulsiono os autos e redesigno audiência 

de conciliação para o dia 29 de julho de 2020 (29/07/2020), às 15h00. * A 

fim de conferir maior celeridade ao feito, fica a parte Requerida autorizada 

a apresentar proposta de acordo por escrito antes da data da audiência.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000150-04.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

K2 MADEIRAS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

celso almeida da silva OAB - MT5952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇCA E INVESTIMENTOS UNIVALES - 

SICREDI UNIVALES MT/RO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Considerando a 

Portaria-Conjunta nº 305/2020-PRES-CGJ, suspendendo a realização de 

audiências até o dia 15/05/2020, bem como a indefinição que cerca o 

assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, impulsiono os autos e redesigno audiência 

de conciliação para o dia 29 de julho de 2020 (29/07/2020), às 15h30min. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALVES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISSE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Considerando a 

Portaria-Conjunta nº 305/2020-PRES-CGJ, suspendendo a realização de 

audiências até o dia 15/05/2020, bem como a indefinição que cerca o 

assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, impulsiono os autos e redesigno audiência 

de conciliação para o dia 29 de julho de 2020 (29/07/2020), às 16h00. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-50.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BUREI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Considerando a Portaria-Conjunta nº 305/2020-PRES-CGJ, suspendendo a 

realização de audiências até o dia 15/05/2020, bem como a indefinição que 

cerca o assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, impulsiono os autos e redesigno audiência 

de conciliação para o dia 05 de agosto de 2020 (05/08/2020), às 

14h30min. * A fim de conferir maior celeridade ao feito, fica a parte 

Requerida autorizada a apresentar proposta de acordo por escrito antes 

da data da audiência.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000220-21.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CHEIA DE CHARMY COMERCIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GIVANETE BEZERRA TORRES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Considerando a 

Portaria-Conjunta nº 305/2020-PRES-CGJ, suspendendo a realização de 

audiências até o dia 15/05/2020, bem como a indefinição que cerca o 

assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, impulsiono os autos e redesigno audiência 

de conciliação para o dia 05 de agosto de 2020 (05/08/2020), às 15h00. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-15.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FAVARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISSE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000298-15.2020.8.11.0091 POLO ATIVO:PAULO CESAR 

FAVARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GEISSE RODRIGUES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação - JEC - Nova Monte Verde Data: 

10/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 . 29 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000513-74.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MARIA SAVARIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GALVAO IGNACIO OAB - RS72385B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDO RIBEIRO (REQUERIDO)

iracema da silva ribeiro (REQUERIDO)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, INTIMO O ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA, PARA QUE PROMOVA A JUNTADA DO COMPROVANTE 

DO PAGAMENTO DO PREPARO DA CARTA PRECATÓRIA, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 77012 Nr: 232-04.2020.811.0107

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON RODRIGUES DE SOUZA (ESPÓLIO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEONÍSIO SIMON, LUIZA NOELI SIMON , ELONI 

CARLOS MARIANI, CLARICE MARIA SANTINI MARIANI, João Romagnoli, 

GISELE PAULA VECHIATO ROMAGNOLI, NEURI JOSÉ SIMON, JOSÉ 

AUGUSTO PAZINI, LUIS HENRIQUE PAZINI, ROMEU GUSATTI FILHO, 

PARAÚNA AGROPECUÁRIA LTDA , NILSON ANDRÉ SIMON, EDIVANIA DA 

CRUZ SANTOS SIMON, ELENIR LAMB SIMON, DEONE MARIA ZIBETTI, 

ADEMIR ZIBETTI, NEUZA DE OLIVEIRA ZIBETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:305685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem maiores delongas, em análise ao feito, verifico que: (1) o autor não 

atribui a causa o valor correto, que "in casu" deve corresponder ao valor 

perseguido no pedido principal.

Assim, concedo a parte autora, o prazo de 15 dias para regularização dos 

autos, nos termos acima delineados, na forma do art. 321 do NCPC, sob 

pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem 

resolução do mérito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58784 Nr: 658-55.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADORA GONÇALVES MEDINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO LAUDO PERICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58927 Nr: 734-79.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON SILDO WELING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO TEODORO DE 

OLIVEIRA - OAB:26118/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/O, 

RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO LAUDO PERICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64130 Nr: 1337-21.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO LAUDO PERICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65690 Nr: 2022-28.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO WARTHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO LAUDO PERICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65964 Nr: 2114-06.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição de Maria Macedo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO LAUDO PERICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68643 Nr: 1125-63.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUINO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO LAUDO PERICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68759 Nr: 1002932-11.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE BENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO HEMMING - 

OAB:2.869-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO LAUDO PERICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70225 Nr: 1775-13.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURICÉLIO DA SILVA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LISBOA ROSA - 

OAB:16301, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/O, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO LAUDO PERICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71318 Nr: 2238-52.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romildo Klein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Sanso Sagais - 

OAB:23348-O MT, Vaneza Sagais de Paula - OAB:24934-O MT, 

Vanuza Sagais Roseghini - OAB:13.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO LAUDO PERICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71367 Nr: 2262-80.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALDECIR ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO LAUDO PERICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71559 Nr: 2350-21.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurideia Cunha França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19229/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO LAUDO PERICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64443 Nr: 1467-11.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE MARIA FRANCISKIEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

Sergio heming Junior - OAB:20.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO LAUDO PERICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66735 Nr: 248-26.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES MEIER DOS SANTOS FACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO LAUDO PERICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66857 Nr: 302-89.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS CAVALLINI INACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO LAUDO PERICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67726 Nr: 686-52.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Rodrigues Silvério

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO LAUDO PERICIAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70765 Nr: 2001-18.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ribamar dos Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 

DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO LAUDO PERICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71878 Nr: 2533-89.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Beatriz Strieder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782, 

Patrícia Martens - OAB:18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO LAUDO PERICIAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000059-60.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000059-60.2020.8.11.0107. AUTOR(A): 

GILSON APARECIDO ROCHA DA SILVA REU: BANCO BRADESCO 

VISTOS. Trata-se de Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada 

ajuizada por GILSON APARECIDO ROCHA DA SILVA em face do BANCO 

BRADESCO S/A, ambos qualificados nos autos. Relata que “em 

18/02/2018 celebrou um contrato de alienação fiduciária com a instituição 

requerida, no valor de R$ 31.776,76 em 48 prestações, com parcela inicial 

de R$ 996,55 (...) a instituição financeira desrespeitou a taxa de juros 

acordada na operação financeira, elevando, desta forma, o valor da 

parcela mensal ao aprovar de maneira ardilosa, um contrato com taxas e 

forma de pagamento bem acima das reais condições financeiras do 

requerente ” – SIC. Afirma ser imprescindível a revisão judicial do contrato, 

a fim de adequar as cláusulas contratuais que preveem encargos 

abusivos a legislação vigente e entendimentos aplicáveis ao caso. Ao 

final, pugna pela concessão da tutela de urgência, para autorizar o 

depósito das parcelas vincendas consubstanciado no valor do 

incontroverso, assim como para que seja determinado ao requerido que se 

abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 

mérito, pugna pela procedência dos pedidos. A inicial veio instruída com os 

documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. 

Preenchidos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, RECEBO a emenda 

à inicial. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 

99, § 3º, CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no 

curso do processo, caso reste evidenciado que reúna condições 

financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. Deixo para 

apreciar o pedido de inversão do ônus da prova no saneamento do feito, 

em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa. Passo, 

pois, à análise da tutela de urgência. Com efeito, dispõe o artigo 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, que “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver 

perigo de irreversibilidade da decisão (§ 3º). Em suma: é necessário 

demonstrar o fumus boni iuris (probabilidade do direito alegado) e o 

periculum in mora (perigo de dano irreparável). Pois bem. No caso em tela 

cinge-se o pedido de tutela para autorizar a consignação em pagamento 

mensal do valor incontroverso da dívida e determinar a abstenção 

inclusão/manutenção do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito. Com relação ao pedido de abstenção da inscrição/manutenção do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é necessário o 

preenchimento de três requisitos: a) ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e jurisprudência 

consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça; 

c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada caução 

idônea, ao prudente arbítrio do juiz’ (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, DJe 10.3.2009). Em detida análise dos autos e em sede de 

cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência. Apesar da combativa argumentação 

expendida na exordial, não houve o depósito do valor incontroverso ou 

oferta de caução idônea, capaz de levar este juízo a conceder a liminar, 

sem ouvir a parte contrária. Ademais, é necessário também a declaração 

da nulidade das cláusulas abusivas, o que somente poderá ocorrer após o 

contraditório. Aliás, conforme dispõe a súmula 380 do STJ “A simples 

propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da 

mora do autor”, sendo a “descaracterização da mora” requisito sine qua 

non a concessão do pleito. Em relação ao pedido de consignação em 

pagamento, nos termos do parágrafo único, do art. 330, §2º e §3º, do 

CPC, "o valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e 

modo contratados", o que significa dizer que o financiado deverá realizar 

tal pagamento diretamente à financeira. Se não há nos autos prova da 

recusa da credora em receber o pagamento, não há que se falar em 

deferimento do pedido liminar de depósito judicial das parcelas no valor 

incontroverso. Assim, embora a parte autora tenha alegado que pode 

experimentar prejuízos pelo fato de ter seu nome inscrito nos cadastros 

de restrição, assim como pela busca e apreensão do veículo que está em 

curso, a situação demanda instrução processual, já que os documentos 

produzidos unilateralmente pelo autor não possuem o condão de 

comprovar de forma segura os fatos narrados na inicial. Vale ressaltar, 

que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada 

– art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às 

peculiaridades do julgamento em concreto, o que, em tese, não ocorreu in 

casu. Por derradeiro, inexiste comprovação acerca do periculum in mora 

vez que não se encontra privado da posse do veículo automotor e, 

sobretudo, não há prova de que esteja na iminência de perdê-la. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos 

requisitos necessários para concessão da medida vindicada. Deixo de 

designar audiência de conciliação diante do pedido expressamente 

aventado pela parte autora, situação que, de fato, não impede que os 

litigantes acordem extrajudicialmente e/ou requeiram a realização do ato 

em outra oportunidade. CITE-SE a parte ré, para apresentar contestação 

no prazo legal. Em seguida, caso na contestação sejam arguidas 

preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, 

intime-a para réplica. Int. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, 

Juiz de Direito.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000307-63.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

H. G. D. S. (REQUERENTE)

A. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROGERIO DA COSTA BARROS OAB - MG93408 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. S. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de proceder a intimação da parte 

autora para que manifeste quanto ao cumprimento do ato deprecado, 

tendo em vista o contido na certidão (ID 25099494). Novo São Joaquim, 29 

de abril de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000284-20.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE MACHADO ZANDONADE (REQUERIDO)

FABIO ZANDONADE (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, e 

da Ordem de Serviço 1/2017, impulsiono a presente carta precatória a fim 

de devolvê-la na forma requerida. Novo São Joaquim, 29 de abril de 2020. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000362-14.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PINHEIRO DIOGENES OAB - CE13446 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARI APARECIDA SARDO (REQUERIDO)

JOSE EDUARDO MADI (REQUERIDO)

PAULO ROGERIO GOMES (REQUERIDO)

REJANE LOURDES DA ROSA GOMES (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de proceder a intimação da parte 

autora para que manifeste quanto ao cumprimento do ato deprecado, 

tendo em vista o contido na certidão (ID 29282307). Novo São Joaquim, 29 

de abril de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65957 Nr: 425-31.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO JOSE POLACINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020-GAB, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65966 Nr: 431-38.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR DA COSTA LAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020-GAB, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65983 Nr: 436-60.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GREGORIO SAROA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020-GAB, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66898 Nr: 896-47.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020-GAB, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66914 Nr: 905-09.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribamar Torres do Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/PR 65.216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020-GAB, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66924 Nr: 912-98.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edivaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020-GAB, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66968 Nr: 940-66.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Gregório dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020-GAB, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para se manifestar, no 
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prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66972 Nr: 944-06.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MENINO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020-GAB, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64124 Nr: 899-36.2014.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO DA ROCHA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Impulsiono os autos, intimo a exequente para que promova o andamento 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da decisão de ref.103.

Franciele Silva Pontes Gestal

Analista Judiciária

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000135-48.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SIRIA DE SOUZA PINTO (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000135-48.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 6.373,75 ESPÉCIE: [Execução Previdenciária]->EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: Nome: SIRIA DE 

SOUZA PINTO Endereço: ASSENTAMENTO CONDOMÍNIO RURAL, S/N, 

ZONA RURAL, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO ATIVO 

para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste acerca d petição Id. 

31600992. PEDRA PRETA, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66443 Nr: 25-37.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Cesar Theodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Trata-se de ação penal oferecida pelo representante do Ministério Público 

contra FRANCISCO CESAR THEODORO, como incurso na sanção prevista 

no artigo 147, do Código Penal, com as prerrogativas da Lei 11.340/06.

ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na denúncia, para o fim de ABSOLVER o acusado 

FRANCISCO CESAR TEODORO, já qualificado nos autos, da imputação 

descrita da denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. Gustavo 

Medeiros Araújo, inscrito na OAB/MT sob o nº 13.068, no presente feito, 

arbitro os honorários advocatícios em 03 (três) URH, a ser suportada pelo 

Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

comunicações de praxe.

Sem custas. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69785 Nr: 1400-73.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALFORTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL BROM DE FREITAS - 

OAB:21501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de carta, para cumprir 

diligências solicitadas em certidão de ref. 19, para dar andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 27 abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70208 Nr: 1542-77.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ercílio Soares
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Trata-se de ação penal oferecida pelo representante do Ministério Público 

contra JOSÉ ERCÍLIO SOARES, como incurso nas sanções previstas nos 

artigos 129, § 9º e 147, na forma do artigo 69 (por duas vezes), ambos do 

Código Penal, com as prerrogativas da Lei 11.340/06. Em face do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o réu JOSÉ ERCÍLIO SOARES, já devidamente qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções dos artigos 129, §9º do Código Penal, 

com as implicações da Lei n.º 11.340/2006, e ABSOLVÊ-LO pelo da 

imputação de ameaça, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Desta feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 03 

(três) meses de detenção, e considerando que o réu é primário, com 

fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço ao 

réu o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena privativa de 

liberdade.Estabeleço a condenada o REGIME ABERTO para o cumprimento 

da pena privativa de liberdade.estabeleço a condenada o REGIME ABERTO 

para o cumprimento da pena privativa de liberdade.Ante os serviços 

prestados pela advogada nomeada Dra. Glicya de Oliveira Theodoro Lima, 

inscrita na OAB/MT nº 19.045, no presente feito, arbitro os honorários 

advocatícios em 04 (quatro) URH, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, com o cumprimento das providências supracitadas, arquivem-se os 

autos, com as anotações e comunicações de praxe.

Sem custas.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 28 de abril de 2020.Márcio Rogério Martins. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58143 Nr: 2074-22.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACP, ASdS, LA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela de Oliveira - 

OAB:MT/17.793, Daniela de Oliveira - OAB:MT/17793, Rafael Santos 

de Oliveira - OAB:14885, Rafael Santos de Oliveira - OAB:MT/14885, 

Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 Com efeito, preenchidos os requisitos legais gerais do artigo 319, do CPC 

c/c requisitos legais específicos do artigo 17 e seguintes da Lei n.º 

8.429/92, considerando que “in casu” não há prova cabal e irrefutável que 

exclua a aduzida e hipotética responsabilidade das requeridas, sendo 

certo que nesta fase de cognição sumária impera o princípio “in dubio pro 

societate”.

Desta forma, por haver indícios da prática dos atos de improbidade 

administrativa, consoante documentação acostada aos autos, RECEBO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 17, § 8º da Lei nº 8.429/92.

 Citem-se as requeridas para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando as advertências legais (artigo 17, § 9° da Lei n° 8.429/92).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61899 Nr: 1293-63.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Felizardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Baldoino da Silva 

Terra Junior - OAB:MT/15.193

 Trata-se de ação penal oferecida pelo representante do Ministério Público 

contra RODRIGO FELIZARDO DA SILVA, como incurso nas sanções 

previstas nos artigos 15 e 16, inc. IV, ambos da Lei n.º 10.826/2003, na 

forma do art. 69 do Código Penal. Desta forma, tendo em vista que a pena 

definitiva é de 05 (cinco) anos de reclusão e, considerando que o réu é 

primário e a valoração favorável das circunstâncias judiciais, com 

fundamento no artigo 33, §3º, do Código Penal, estabeleço ao réu o 

REGIME SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, eis que não preenche o requisito objetivo do artigo 

44, inciso I, do Código Penal, por ter sido a pena aplicada além de 04 

(quatro) anos.

Da mesma forma, o réu não faz jus a suspensão condicional da execução 

da pena, pois a pena aplicada ficou além de 02 (dois) anos.

DO APELO EM LIBERDADE.

Considerando o “quantum” da pena e o regime semiaberto imposto ao réu, 

não podendo este permanecer no regime mais gravoso do que o fixado na 

sentença, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

IV) - DISPOSIÇÕES FINAIS.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

a) expeça-se guia de execução definitiva do condenado.

Observe-se a detração penal, nos termos do artigo 42 Código Penal.

b) em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

c) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, haja vista que já foram 

realizados os laudos periciais, determino o encaminhamento da arma e 

munições apreendidas (fls. 10) ao Comando do Exército. Após o trânsito 

em julgado e cumprimento de demais determinações, arquivem-se os 

autos, com as anotações e comunicações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Às providências. Pedra Preta-MT, 24 de abril de 

2020. Márcio Rogério Martins. Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70559 Nr: 1667-45.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jotta Participações e Empreedimentos Ltda- EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bom Jesus Agropecuaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Acássio Muniz Júnior - 

OAB:MT/8.872

 a) Especifiquem as provas que pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, justificando sua adequação e pertinência ao caso (art. 

357, II, CPC), sob pena de indeferimento;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deve ser articulado de modo coerente e jurídico o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer este juízo quanto a necessidade 

de inversão do ônus e distribuição do ônus da prova diversa da regra 

geral (art. 357, III, CPC);

c) Especifiquem, com objetividade, quais questões de direito que 

entendem, ainda, controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (art. 357, IV, CPC);

d) Manifestem acerca da possibilidade do julgamento do mérito.

Por oportuno, ressalvo, que a especificação de provas não obstará o 

eventual julgamento antecipado do mérito, na hipótese de ser reconhecida 

as hipóteses dos artigos 355 e 356, ambos do CPC.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 28 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71770 Nr: 2229-54.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVIN KLAIVER BORGES BARZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 
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- OAB:MT/22.131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação de que o requerido faleceu, conforme 

certidão de ref. 25, e havendo a necessidade de habilitação do espólio 

(art. 313 CPC), oficie-se o Cartório de Registro de Pessoas desta 

Comarca, para que envie a este juízo, certidão de óbito do demandado.

Após, com a certidão de óbito juntada aos autos, suspendo do processo 

pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme o disposto no artigo 313, inciso I, 

do Código de Processo Civil.

Certifique-se a Sra. Gestora Judiciaria a existência de ação de inventário 

em nome do “de cujus” KELVIN KLAIVER BORGES BARZOTTO.

Determino a intimação da parte autora para promover a habilitação do 

espólio e efetuar sua citação (art. 313, §2º, I, do CPC – 1.700, CC), bem 

como requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso seja negativa a certidão de óbito, intime-se a autora para dar o 

andamento adequado ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

abre-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 28 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47609 Nr: 2094-81.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Prado Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano do Carmo Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato 

ingressada por APARECIDA PRADO ROCHA em face de LUCIANO DO 

CARMO AMORIM, ambos qualificados nos autos.Nos termos do artigo 357, 

do Código de Processo Civil, por não comporta julgamento antecipado da 

lide, fixo como ponto controvertido a comprovação:

a) dos semoventes (fls. 12) terem sido adquiridos na constância da 

convivência matrimonial. Defiro a produção de prova documental e 

testemunhal. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 27 

de agosto de 2020, às 16h30min. Intimem-se as partes para, no prazo de 

10 dias, apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias (art. 

357, §§ 4º e 6º, do CPC), as quais deverão comparecer independentes de 

intimação, ou, caso pretendam, que formulem requerimento neste sentido. 

Caso algumas das testemunhas residir em outra comarca, desde já, 

expeça-se carta precatória para a sua oitiva. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 29 de abril de 2020. Márcio 

Rogério Martins. Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64477 Nr: 2403-97.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDB, Catiane Duarte Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clínica Odonto Company

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria Mancoso Baptista 

- OAB:3.560-B/MT, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - 

OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, nos seguintes termos:

- CONDENO a requerida a indenizar o autor no montante de R$1.000,00 

(um mil reais), a título de indenização por danos morais experimentado, 

valor a ser acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data do evento danoso, nos termos da 

Súmula nº 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos 

monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (súmula 

362 do STJ) até o efetivo pagamento.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

e ao os honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez 

por centos) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71977 Nr: 2305-78.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jane Brigida Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB:7043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução 

do feito, com fulcro nos artigos 6º, 9º e 10, todos do Código de Processo 

Civil, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

preclusão:a)Especifiquem as provas que pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, justificando sua adequação e pertinência ao caso 

(art. 357, II, CPC), sob pena de indeferimento;b)Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de 

modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer 

este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do 

ônus da prova diversa da regra geral (art. 357, III, CPC);c)Especifiquem, 

com objetividade, quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, CPC);d)Manifestem acerca da possibilidade do julgamento do mérito, 

devendo trazer de forma objetiva as questões fática e de direito 

controvertidas e incontrovertidas, relacionando-as com as provas 

constantes aos autos.Por oportuno, ressalvo, que a especificação de 

provas não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na 

hipótese de ser reconhecida as hipóteses dos artigos 355 e 356, ambos 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72015 Nr: 2320-47.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinete Aparecida Soares Pardinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB:7043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução 

do feito, com fulcro nos artigos 6º, 9º e 10, todos do Código de Processo 

Civil, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

preclusão:a)Especifiquem as provas que pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, justificando sua adequação e pertinência ao caso 

(art. 357, II, CPC), sob pena de indeferimento;b)Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de 

modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer 

este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do 

ônus da prova diversa da regra geral (art. 357, III, CPC);c)Especifiquem, 

com objetividade, quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, CPC);d)Manifestem acerca da possibilidade do julgamento do mérito, 

devendo trazer de forma objetiva as questões fática e de direito 

controvertidas e incontrovertidas, relacionando-as com as provas 

constantes aos autos.Por oportuno, ressalvo, que a especificação de 

provas não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na 

hipótese de ser reconhecida as hipóteses dos artigos 355 e 356, ambos 
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do CPC.Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 29 de abril de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 77174 Nr: 1329-37.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailson Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anelise Souza Araujo Dias - 

OAB:25360/0

 Vistos etc.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de AILSON 

ALVES RODRIGUES, qualificados nos autos, pela prática do crime previsto 

art. 129, § 9º do Código Penal, com prerrogativas da Lei nº 11.340/2006.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que os acusados foram regularmente 

citados e apresentaram sua resposta à acusação (ref. 15).

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de agosto de 

2020, às 14h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa, bem como o réu, resida 

fora da comarca, expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de abril de 2020.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46965 Nr: 1813-28.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saneamento Básico de Pedra Preta, Município 

de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Domingues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Dacorso - 

OAB:MT/18.072-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos 

artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos da inicial, EXTINGUINDO O FEITO COM A RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49638 Nr: 458-46.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Mariano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE SILVA PRIETCH FALCA 

PAGNO - OAB:9947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a favor do Juizado 

Especial desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58675 Nr: 2335-84.2016.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Massuia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nair Maria Colavitte Massuia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, decretando a interdição da interditanda NAIR MARIA 

COLAVITTE MASSUIA, declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os 

atos de sua vida civil, na forma do artigo 754, do Código de Processo Civil, 

nomeando como curador definitivo o filho RUBENS MASSUIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64987 Nr: 2651-63.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Alves Daufenback - 

OAB:325.478 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lidio Alves dos Santos 

- OAB:20853/A MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em consequência, condeno parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como na verba honorária, que fixo em 10% 

sob o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código 

de Processo Civil. Porém, por ser o autor beneficiário da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas à 

condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.

Mantendo o despacho proferido em ref. 19, APLICANDO à parte autora a 

multa de 2% (dois porcento) sobre o valor da causa, em benefício do 

Estado de Mato Grosso, tendo em vista a ausência injustificada da parte 

autora à audiência de conciliação designada, conforme ref. 35, nos termos 

do artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado da sentença, intime-se a parte autora para 

efetuar o pagamento da multa em 10 (dez) dias. Caso não efetue o 

pagamento, proceda-se a inscrição do débito em dívida ativa, conforme 

prescreve o artigo 573 e seguinte da CGNC.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71239 Nr: 1995-72.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA CASTILHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB:7043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com o fito de analisar todo o arcabouço legal envolvendo o pleito da 

presente ação, intime-se a parte autora para juntar aos autos a Lei 

Orgânica Municipal, a Lei Complementar Municipal n. 74/1998 e Lei n. 

79/1998, Lei n. 856/2015 e junte os seus holerites referentes aos anos de 

2013/2018, no prazo de 10 (dez) dias.

Em respeito ao princípio do contraditório, embora o Código de Processo 

Civil não preveja fase exclusiva de especificação de provas e delimitação 

dos pontos controvertidos de fato e de direito, entendo que, do espírito do 

diploma processual, não é possível atingir a fase de organização e 

saneamento do processo sem que as partes tenham a possibilidade de 

influenciar a decisão judicial (CPC, art. 9º).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 691 de 841



Ademais, a legislação instrumental veda a prolação de decisões que 

surpreendam as partes (CPC, art. 10) de modo que as providências 

decisórias previstas no art. 357 do CPC, por seu potencial de interferir na 

situação processual dos envolvidos, devem ser precedidas de 

oportunidade ao contraditório.

Desta feita, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, com fulcro nos artigos 6º, 9º e 10, todos do Código de Processo 

Civil, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

preclusão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71484 Nr: 2103-04.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Floripes Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido da autora e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a conceder a aposentadoria por idade rural a Floripes Alves 

de Souza na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, 

devido a partir da data da entrada do requerimento administrativo, 

conforme artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91, qual seja, 28 de setembro 

de 2017, (Comunicação de decisão INSS anexo aos autos) (parcelas 

vencidas), e a DIP – data do início de pagamento das parcelas vincendas, 

a partir da data desta sentença.Declaro extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO a requerente Floripes Alves 

de Souza, a implementação do benefício no prazo de cinco (05) dias, sob 

pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o 

limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O perigo de difícil reparação é 

evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente 

decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, tenho que a “existência da irreversibilidade inserta 

no § 2º, do artigo 273 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena 

do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a 

que se destina”. (STJ – 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, Rel. Minde juros 

remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser 

estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de 

correção monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê na 

forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Pedra Preta-MT, 28 de abril de 2020. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71485 Nr: 2104-86.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento Barbosa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários 

advocatícios.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, 

com as anotações de praxe.Publ ique-se.  Regis t re-se . 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Pedra Preta-MT, 28 de abril 

de 2020. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 73280 Nr: 2799-40.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Soares de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Desta feita, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução 

do feito, com fulcro nos artigos 6º, 9º e 10, todos do Código de Processo 

Civil, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

preclusão:a)Especifiquem as provas que pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, justificando sua adequação e pertinência ao caso 

(art. 357, II, CPC), sob pena de indeferimento;b)Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de 

modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer 

este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do 

ônus da prova diversa da regra geral (art. 357, III, CPC);c)Especifiquem, 

com objetividade, quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, CPC);d)Manifestem acerca da possibilidade do julgamento do mérito, 

devendo trazer de forma objetiva as questões fática e de direito 

controvertidas e incontrovertidas, relacionando-as com as provas 

constantes aos autos.Por oportuno, ressalvo, que a especificação de 

provas não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na 

hipótese de ser reconhecida as hipóteses dos artigos 355 e 356, ambos 

do CPC.Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 29 de abril de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000069-68.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Junior Soledade de Lima (REU)

DIEGO RODRIGUES SOARES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO MATIAS OAB - MT18304/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000069-68.2020.8.11.0022 

Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Roubo]->AÇÃO PENAL - 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) AUTOR: Nome: PROCURADORIA 

GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida 

Fernando Correia, 1049, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

RÉU: Nome: DIEGO RODRIGUES SOARES Endereço: Rua Tancredo Neves, 

23, Vila São Marcos, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: 

CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396 do CPP. 2. 

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, como 

incursos nas penas do art. 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inc. I, (concurso 

de pessoas e emprego de arma de fogo)E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA, 

digitei. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA DE 
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FATIMA GOMES DE SOUZA, digitei. PEDRA PRETA, 29 de abril de 2020. 

MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria/CNGC OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-05.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL PRATES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLERSON PEDRO DA SILVA FERREIRA OAB - MT25719/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000748-05.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCIEL PRATES MARQUES Endereço: 

Rua Professora Celia V de Melo, 92, Novo Horizonte, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para 

que no prazo legal, apresente as contrarrazões ao Recurso Inominado. 

PEDRA PRETA, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-74.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR MACEDO VERTUDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000918-74.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LINDOMAR MACEDO VERTUDE 

Endereço: AMANBAI, S/N, JARDIM NATUREZA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

AC ÁGUA BRANCA, AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 1028, ÁGUA 

BRANCA, SÃO PAULO - SP - CEP: 05001-970 Senhor(a) Advogado(a): A 

presente referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de patrono do polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta 

Data: 18/12/2019 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. PEDRA PRETA, 24 de outubro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-74.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR MACEDO VERTUDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000918-74.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LINDOMAR MACEDO VERTUDE 

Endereço: AMANBAI, S/N, JARDIM NATUREZA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

AC ÁGUA BRANCA, AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 1028, ÁGUA 

BRANCA, SÃO PAULO - SP - CEP: 05001-970 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DO PATRONO DO POLO PASSIVO para que no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso inominado. PEDRA PRETA, 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-59.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LIONETE MACEDO VERTUDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000919-59.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LIONETE MACEDO VERTUDE Endereço: 

AMANBAI, S/N, JARDIM NATUREZA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: AC ÁGUA 

BRANCA, AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 1028, ÁGUA BRANCA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 05001-970 Senhor(a) Advogado(a): A presente 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de patrono do polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta 

Data: 18/12/2019 Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. PEDRA PRETA, 24 de outubro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-59.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LIONETE MACEDO VERTUDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 
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OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000919-59.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LIONETE MACEDO VERTUDE Endereço: 

AMANBAI, S/N, JARDIM NATUREZA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: AC ÁGUA 

BRANCA, AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 1028, ÁGUA BRANCA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 05001-970 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

PATRONO DO POLO PASSIVO para que no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao Recurso Inominado. PEDRA PRETA, 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-89.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE SOUSA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000917-89.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MAURICIO DE SOUSA CRUZ Endereço: 

joao candido dos santos, 918, centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

AC ÁGUA BRANCA, AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 1028, ÁGUA 

BRANCA, SÃO PAULO - SP - CEP: 05001-970 Senhor(a) Advogado(a): A 

presente referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de patrono do polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta 

Data: 11/12/2019 Hora: 15:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. PEDRA PRETA, 24 de outubro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-89.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE SOUSA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000917-89.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MAURICIO DE SOUSA CRUZ Endereço: 

joao candido dos santos, 918, centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

AC ÁGUA BRANCA, AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 1028, ÁGUA 

BRANCA, SÃO PAULO - SP - CEP: 05001-970 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DO PATRONO DO POLO PASSIVO para que no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao Recurso Inominado. PEDRA PRETA, 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-55.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DELMIRO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

8010105-55.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MOISES DELMIRO 

DE SANTANA Endereço: Rua FRANCISCO ALVES GOMES, 50, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: Avenida ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO 

POLO ATIVO para que no prazo legal, apresente as contrarrazões ao 

Recurso Inominado. PEDRA PRETA, 29 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010097-78.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010097-78.2017.8.11.0022. EXEQUENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

EXECUTADO: LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA Vistos etc. Defiro o 

pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora, como medida eficaz para 

garantir a satisfação do débito. Segundo o artigo 835 do Código de 

Processo Civil, a penhora incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Assim, 

partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável. Com 

essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida. Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da 

indisponibilidade do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste 

pessoalmente, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as 

matérias de defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo. Após, havendo manifestação do 

executado ou transcorrido o refiro prazo, intime-se a parte a exequente 

para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000370-94.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINO NORBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que, nos termos da legislação 

vigente impulsiono os autos para intimação da parte REQUERENTE via DJE, 

por meio de seu procurador constituído, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias apresente impugnação à contestação. Poconé, 28 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000443-66.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

ALICE SILVA DE CAMARGO (REQUERENTE)

M. S. D. C. (REQUERENTE)

M. S. D. C. (REQUERENTE)

MARIANA SILVA DE CAMARGO (REQUERENTE)

MARA SILVA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000443-66.2020.8.11.0028. 

REQUERENTE: VERA LUCIA DE AMORIM SILVA, M. S. D. C., M. S. D. C., 

MARA SILVA DE CAMARGO, MARIANA SILVA DE CAMARGO, ALICE 

SILVA DE CAMARGO REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL VISTOS, 

Trata-se de um alvará judicial proposto por Marcos Silva de Camargo, 

Marcela Silva de Camargo representados por Vera Lucia Amorim Silva, 

Alice Silva de Camargo, Mara Silva de Camargo e Mariana Silva de 

Camargo. Vislumbra nos autos na certidão de óbito acostada nos autos o 

“de cujus” deixou também bens a inventariar (Id 30358782 fl.7). É o 

relatório. Decido. Para que a demanda seja recebida, nos termos a art. 

330, II do CPC, a parte tem que demonstrar interesse de agir, ou seja, que 

a demanda é necessária, útil e adequada aos fins pretendidos. Assim 

sendo, todo o patrimônio deixado por Antônio Lourenço de Camargo, deve 

ser arrolado nos autos de inventário, sob pena de sonegação de bens. 

Nestes termos, carece de interesse processual a presente demanda. 

Assim sendo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que 

sejam feitas as devidas anotações e baixas. Isento o autor de custas 

P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001771-65.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REU)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos nos termos do art. 334, §3º c/c art. 270, ambos do 

CPC, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 22/06/2020 Hora: 10:30 . LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: Sede a Comarca de Poconé, Avenida Dom Aquino, nº 372, 

Centro, Poconé-MT, CEP: 78.175-000. Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001662-51.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN GONCALVES MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENALDO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001662-51.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: LILIAN GONCALVES MUNIZ REQUERIDO: IRENALDO JOSE 

DA SILVA VISTOS, Trata-se de um ACORDO realizado perante o Dr. Felipe 

Campos Leite OAB/MT 21.005 sobre DISSOLUÇÃO CONSENSUAL DE 

UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E DIREITO DE 

VISITAS proposta pelas partes LILIAN GONÇALVES MUNIZ e IRENALDO 

JOSÉ DA SILVA. O Ministério Público manifestou favorável pelo acordo (Id 

24645757). É o relato necessário. Fundamento e decido. Inicialmente 

cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. 

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil, que o 

juiz velará pela duração razoável do processo, buscando atingir a 

conciliação das partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será 

decidido com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, “b” do 

CPC/2015. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será 

homologado pelo juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo 

validade à conciliação. Assim, a homologação do acordo pelo magistrado 

possui o condão de atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo 

que o juiz somente procederá a esse ato quando entender que a forma em 

que o acordo foi realizado pelas partes, atende não somente à legislação 

pertinente ao caso, como, também, seu senso de justiça. A livre 

manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que ser 

respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já que 

a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo. In casu, constato que o acordo celebrado preserva os 

interesses das partes e não constato nenhuma irregularidade na avença 

apresentada em juízo. Desta forma, estando satisfatoriamente 

resguardados os interesses dos envolvidos, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, o que faço, com fulcro assente no 

artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015, para HOMOLOGAR o acordo que 

consta na INICIAL (Id 23178175) pactuado no que tange às condições que 

o regerão. P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001995-03.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOARINO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que, nos termos da legislação 

vigente impulsiono os autos para intimação da parte REQUERENTE via DJE, 

por meio de seu procurador constituído, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias apresente impugnação à contestação. Poconé, 29 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002006-32.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IULYAN PIRES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que, nos termos da legislação 

vigente impulsiono os autos para intimação da parte REQUERENTE via DJE, 

por meio de seu procurador constituído, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias apresente impugnação à contestação. Poconé, 29 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001978-64.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES acima qualificadas, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para comparecer à audiência 

designada Tipo: Conciliação, Instrução e julgamento, Data: 03/06/2020 

Hora: 15:30 . LOCAL DA AUDIÊNCIA: Endereço do Fórum: Avenida Dom 

Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 

Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001996-85.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EUFRASIO CORTEZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES acima qualificadas, em nome do 

patrono constituído nos autos, para comparecer à audiência designada, 
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Tipo: Conciliação, Instrução e julgamento, Data: 03/06/2020 Hora: 16:30 . 

LOCAL DA AUDIÊNCIA: Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 

372, Bairro: Centro, Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 

065 3345-1507/2022, 065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001996-85.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EUFRASIO CORTEZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que, nos termos da legislação 

vigente impulsiono os autos para intimação da parte REQUERENTE via DJE, 

por meio de seu procurador constituído, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias apresente impugnação à contestação. Poconé, 29 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001869-50.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON RONDON DA SILVA (REU)

PAULO RONDON DA SILVA (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos nos termos do art. 334, §3º c/c art. 270, ambos do 

CPC, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 22/06/2020 Hora: 11:00 . LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: Sede a Comarca de Poconé, Avenida Dom Aquino, nº 372, 

Centro, Poconé-MT, CEP: 78.175-000. Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001869-50.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON RONDON DA SILVA (REU)

PAULO RONDON DA SILVA (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO INTIMANDO a parte autora para providenciar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado, 

mediante emissão de guia de diligência, no seguinte endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Emitir Guias > Diligencia > 1º Grau, 

devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, mediante 

petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 - CGJ. Poconé, 29 de abril 

de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102017 Nr: 2453-13.2014.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cervejaria Petropolis do Centro Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Nunes de Almeida Cunha, Jocelma de 

Almeida Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otto Medeiros de Azevedo 

Junior - OAB:7683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 102017

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a certidão de ref. 47, INTIME-SE o autor para manifestar-se 

e requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 30337 Nr: 659-64.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pantanal Mato Grosso Hotel Ltda (Pantanal MT 

Beira Rio), Real Brasil Consultoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Gomes Ribeiro - 

OAB:7263

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para determinar ao requerido que se abstenha de construir, 

reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, de qualquer forma, em áreas 

de preservação, obras ou serviços potencialmente degradantes ao meio 

ambiente, em a licença ou autorização dos órgãos competentes.

CONDENO ainda o requerido a realizar, no prazo de 90 dias, as obras 

descritas no laudo pericial:

c) Abertura de novas vazões, para controlar enchentes e inundações e 

danos ao solo, como a erosão, a ser realizados por profissionais e 

documentados junto aos órgãos ambientais, a fim de regularizar as 

melhorias no fluxo da água;

d) Refazimento e manutenção das pontes sobre as vazões a fim de evitar 

acidentes com transeuntes que seguem em direção ao túmulo de Vigilato.

 Por se tratar de obrigação de fazer, fixo a multa diária no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000 (cinquenta mil reais).

EXPEÇA-SE competente alvará em favor dos peritos nomeados, conforme 

petição de ref. 105.

Por ter o requerido sucumbido na maioria dos pedidos, condeno ao 

pagamento das custas e honorários processuais que ARBITRO na 

importância de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§2º do CPC.

Oficie-se à Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT do 

conteúdo da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 86961 Nr: 848-66.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurea Maria de Arruda Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13.281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Cristina Lopes 

Scortecci - OAB:20.334-A

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, ante a total ausência de abusividade 

ou ilegalidade no contrato de adesão pactuado entre as partes.

 Condeno a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor sobre o valor, 

com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os 

tornando inexigíveis uma vez que esta é beneficiária da justiça gratuita.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 698 de 841



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107116 Nr: 865-34.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ouro Forte Mineração LTDA, Francisco Araújo 

Formiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico acerca da intimação da parte exequente por meio de seu patrono 

(via DJE) a manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos, conforme Ref. 46, haja visto que a pesquisa 

Renajud restou infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108852 Nr: 1309-67.2015.811.0028

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gedeon Rodrigues Vaz, Maria Lucia Luiz Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Inês Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17827/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para intimar a parte AUTORA da petição de ref 80, bem como, 

manifestar no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113590 Nr: 2560-23.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA TATIANA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz- Procuradora Federal - OAB:

 Certifico para intimar as partes da decisão de ref 91, bem como, 

manifesterem no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134393 Nr: 1693-59.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião da Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves de Souza - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 /MG, Luiz Henrique Vieira - OAB:26417/A

 CERTIFICO E DOU FÉ que, em cumprimento a decisão de ref. 68, foi 

reagendado a Perícia Médica, para o dia 29 de Maio de 2020, às 11h10min, 

nas dependências do Fórum deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142737 Nr: 5248-84.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZA DE OLIVEIRA MARQUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para manifestar sobre o Mandado/Certidão do 

Sr. Oficial de Justiça, na ref. 63

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153484 Nr: 1705-39.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Rodrigues Tortorelli, LNT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 /MG, Luiz Henrique Vieira - OAB:26417/A

 CERTIFICO E DOU FÉ que, em cumprimento a decisão de ref. 33, foi 

reagendado a Perícia Médica, para o dia 29 de Maio de 2020, às 10h50 

min, a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154316 Nr: 1995-54.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza José da Silva Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, e 

REVOGO a tutela antecipada anteriormente concedida.

 CONDENO a parte Requerente a custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Suspendo, 

todavia, na forma do art. 98, §3º, CPC, a exigibilidade de tais verbas, pois 

a parte Requerente é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 173038 Nr: 2214-33.2019.811.0028

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Élio Vieira de Almeida, Antonia Bueno de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:5324/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de pedidos de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO 

apresentado por LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA em face do 

Espolio de ANTONIA BUENO DE ALMEIDA.

Decisão a ref. 4 determinou a comprovação quanto a necessidade à 

concessão da justiça gratuita ou que se fizesse o recolhimento das 

custas sob pena de extinção.

A ref. 9 o autor apresentou comprovante de recolhimento de custas no 

valor de R$92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos).

Intimado a complementar as custas processuais a se considerar o valor 

da causa em despacho proferido a ref. 11.

O Autor manifestou a ref. 15 que “no ato da Distribuição do Pedido de 

Habilitação, ao preencher a guia de foi esse o valor que o sistema apontou 

para pagamento.”

Pois bem.

Através de simples consulta ao site do Tribunal de Justiça na 
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Coordenadoria Financeira - Departamento de Controle e Arrecadação 

nota-se que estão vinculadas a presente demanda duas guias, uma 

referente a distribuição da presente ação de nº 19150.120.07.2019-0 no 

valor de R$4.507,90 (quatro mil quinhentos e sete reais e noventa 

centavos) e outra referente a Habilitação de Impugnação de Crédito de nº 

19261.120.07.2019-0 no valor de R$92,04 (noventa e dois reais e quatro 

centavos).

Na mesma consulta consta que a guia de distribuição da ação não fora 

paga.

Considerando ser equívoco ocorrido, INTIME-SE o requerente para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o recolhimento das custas, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE caso necessário e façam os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108845 Nr: 1306-15.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 

NETO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Correa Marques - 

OAB:10622/MT

 Certifico para intimar as partes da decisão de ref 81. bem como, 

manifestar no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135346 Nr: 2095-43.2017.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Jeronimo da Silva, Quiteria Maria de Oliveira 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Aparecida de Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo Varela do Carmo - 

OAB:10.592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art.485, I do CPC JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, pois não restou 

demonstrado os Requisitos da manutenção de posse alegados pela 

Requerente.

CONDENO a Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, os quais torno 

inexigíveis tendo em vista que a autora litiga sob as benesses da justiça 

gratuita.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154971 Nr: 2198-16.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Margarida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Distribuidora de Energia S/A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espenola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

 Por todo o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, DECLARO a inexigibilidade do 

débito referente à unidade consumidora nº 6/955454-4 de Agosto de 2018 

no valor de R$ 8.357,88 (oito mil trezentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e oito centavos), e CONDENO a Requerida ao pagamento do valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de danos morais sofridos pela 

Autora.

 CONDENO a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC.

P.I.C.

Transitada em julgado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62368 Nr: 2047-31.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oracilda da Silva Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença.

Proceda-se as alterações necessárias.

CITE-SE o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado na petição de ref. 67 e, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113030 Nr: 2406-05.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelza Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LAVOISIER DE 

BARROS NASCIMENTO- Procurador Federal - OAB:

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença.

Proceda-se as alterações necessárias.

CITE-SE o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 
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alvarás conforme solicitado na petição de ref. 57 e, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142164 Nr: 5009-80.2017.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Cáceres-MT, Jairo Sortica de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Gattass

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Sortica de Lima - 

OAB:7.485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:

 INTIMANDO com urgência o Requerido Rubens Gattass, do inteiro teor da 

decisão de ref. 57, bem como da Proposta de Honorários de ref. 67, para 

que PROCEDA com o depósito, no prazo de 10 (dez) dias, facultando às 

partes, desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I e II do CPC, dentro 

15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar seus assistentes técnicos e apresentarem quesitos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000496-47.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA LUCIA SANTOS DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KATIA RODRIGUES 

OLIVEIRA PROCESSO n. 1000496-47.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 

20.900,00 ESPÉCIE: [Contratos Bancários, Bancários, Rescisão do 

contrato e devolução do dinheiro]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: TEREZA LUCIA SANTOS DO CARMO Endereço: Rua Beco do 

Ensaio, 264, Centro, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: 

Nome: Banco OLÉ CONSIGNADO Endereço: RUA ALVARENGA PEIXOTO, 

974, - ATÉ 1179/1180, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 

30180-120 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 21/05/2020 Hora: 08:00. LOCAL DA AUDIÊNCIA: por 

vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 9949 – 1539. 

POCONÉ, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-13.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KATIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000259-13.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 20.780,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MILTON DA CUNHA 

Endereço: RUA BELA VISTA, 172, JOÃO GODOFREDO, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: Banco OLÉ CONSIGNADO 

Endereço: RUA ALVARENGA PEIXOTO, 974, - ATÉ 1179/1180, LOURDES, 

BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 21/05/2020 Hora: 08:30 LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: por vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 

9949 – 1539. POCONÉ, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000230-60.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO CUNHA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KATIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000230-60.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 20.900,00 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários, Bancários, Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: AGNALDO CUNHA 

LACERDA Endereço: RUA JUSTINO FRANCISCO, 20, POCONE, POCONÉ - 

MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: Banco OLÉ CONSIGNADO 

Endereço: RUA ALVARENGA PEIXOTO, 974, - ATÉ 1179/1180, LOURDES, 

BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 21/05/2020 Hora: 09:00. LOCAL 

DA AUDIÊNCIA: por vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 

9949 – 1539. POCONÉ, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002205-54.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE PINHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMAR GONCALVES DA COSTA OAB - MT24417/O (ADVOGADO(A))

ROSELI CARDOSO OAB - MT25045-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KATIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1002205-54.2019.8.11.0028 Valor da causa: R$ 25.861,60 ESPÉCIE: 

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE DE 

PINHO SILVA Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 266, JOÃO GODOFREDO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: NIPPONFLEX 

INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. Endereço: AVENIDA DAS 

INDÚSTRIAS, 200, JARDIM AMÉRICA, MARINGÁ - PR - CEP: 87045-360 

Nome: Banco OLÉ CONSIGNADO Endereço: RUA ALVARENGA PEIXOTO, 

974, 8 andar, santo agostinho, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 21/05/2020 

Hora: 09:30 LOCAL DA AUDIÊNCIA: por vídeoconferência. Dúvidas: ligar 

para o telefone: 65 9 9949 – 1539. POCONÉ, 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-42.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CATARINO DE ALVARENGA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000173-42.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 5.195,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE CATARINO DE 

ALVARENGA AMORIM Endereço: na estrada rural, Placa do PT, s/n, na 

estrada rural, Placa do PT, zona rural, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184, Inexistente, 

Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-150 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 21/05/2020, ás 10h00min. LOCAL 

DA AUDIÊNCIA: por vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 

9949 – 1539. POCONÉ, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 
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está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-42.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CATARINO DE ALVARENGA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000173-42.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 5.195,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE CATARINO DE 

ALVARENGA AMORIM Endereço: na estrada rural, Placa do PT, s/n, na 

estrada rural, Placa do PT, zona rural, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184, Inexistente, 

Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-150 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 21/05/2020 Hora: 10h00min. 

LOCAL DA AUDIÊNCIA: por vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o 

telefone: 65 9 9949 – 1539. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

POCONÉ, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013405-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO FORO DA COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADOS DESPACHO Processo: 8013405-07.2017.8.11.0028. 

REQUERENTE: BENEDITA LUCIA DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. DESPACHO VISTOS, Expeça-se competente alvará dos 

valores incontroversos conforme requerido pela parte autora, devendo a 

Secretaria atentar-se aos poderes conferidos ao patrono. Intime-se a 

exequente para informar se concorda com os valores depositados, bem 

como se abriu mão do valor remanescente, no prazo de 05 dias, tendo em 

vista que não restou claro pela petição apresentada. Decorrido o prazo 

sem requerimentos, ao arquivo com baixas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-56.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DO CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/07/2019 Hora: 10:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-56.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DO CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))
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Certifico e dou fé, que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda que a parte recorrente requereu 

gratuidade das custas. Certifico finalmente, que impulsiono os autos para 

que a parte recorrida apresente as contrarrazões recursais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-18.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RITA PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000679-18.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:RITA PEREIRA DE 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HILTON DA SILVA CORREA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 10/06/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-92.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIA DOMINGAS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000838-92.2019.8.11.0028. REQUERENTE: DIONISIA DOMINGAS 

GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Considerando o pagamento 

voluntário da obrigação, intime-se o requerente para informar se concorda 

com o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019135-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DOS ANJOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8019135-33.2016.8.11.0028. REQUERENTE: RODRIGO DOS ANJOS DA 

SILVA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. VISTOS, Considerando o pagamento 

voluntário da obrigação, intime-se o requerente para informar se concorda 

com o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002205-54.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE PINHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMAR GONCALVES DA COSTA OAB - MT24417/O (ADVOGADO(A))

ROSELI CARDOSO OAB - MT25045-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1002205-54.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA JOSE DE PINHO SILVA 

REQUERIDO: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA., 

BANCO OLÉ CONSIGNADO DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexigibilidade de 

Débitos e Reparação por Danos Morais proposta por MARIA JOSÉ DE 

PINHO SILVA em face de NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 

COLCHÕES LTDA e BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO. Requer em 

sede de tutela antecipada a suspensão da cobrança dos valores 

descontados em folha dos empréstimos consignados, sob a alegação de 

fraude. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Em se tratando de antecipação de tutela, necessária se mostra a 

verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Afirma a autora 

que foi compelida a contratar um empréstimo para pagar um colchão, 

portanto, foi vítima de fraude. Diante da análise dos elementos e 

circunstâncias dos autos não restou demonstrada a probabilidade do 

direito à justificar a antecipação da tutela almejada. Não obstante as 

alegações da parte demandante e, diante do cenário probatório abarcado 

aos autos, não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, 

razão pela qual, por ora, o pedido não comporta guarida. Isso porque, não 

há documento nos autos que vincule o empréstimo a aquisição do colchão 

Aliado a isso, não há alegação de que a autora não tenha recebido o 

colchão, ou seja, está usufruindo da compra feita por ela, motivo pelo qual 

não é possível a suspensão da cobrança, por mais que as alegações da 

parte autora mereçam crédito ao afirmar que não contratou o empréstimo 

para seu benefício, a medida poderá gerar demasiado dano ao reclamado. 

Ademais, o empréstimo foi contratado no início de 2015, já tendo decorrido 

mais de 05 anos desde então, portanto, ausente o perigo de dano ao 

resultado do processo. Ademais, não se vislumbra nos autos os 

pressupostos necessários para o deferimento da tutela antecipada, uma 

vez que não me resto convencida sobre a plausibilidade do direito 

invocado pelo reclamante, considerando tratar-se de medida que trará 

prejuízo a parte reclamada. A alegação de fraude demanda conjunto 

probatório contundente para fins de concessão da tutela antecipada, o 

que não restou demonstrado nos presentes autos. Sem desmerecer as 

razões apresentadas pela parte reclamante, este juízo entende que a 

situação jurídica se apresenta obscura, ante a fragilidade do cenário 

probatório apresentado, razão pela qual outro caminho não há senão 

indeferi-la. Com tais considerações, INDEFIRO a tutela antecipada 

pleiteada. CITE-SE a reclamada para, na pessoa de seu representante 

legal, para comparecer a sessão de conciliação, advertindo-o de que caso 

não haja comparecimento, considerar-se-á como verdadeiras as 

alegações iniciais, conforme dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. 

CONCEDO os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 13.105/15. 

INVERTE-SE o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 

INTIMEM-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010188-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER NEVES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

8010188-53.2017.8.11.0028. EXEQUENTE: KLEBER NEVES DE ARRUDA 

EXECUTADO: CLARO S.A. VISTOS, Considerando que já houve a 

intimação para pagamento voluntário, DEFIRO o pedido de bloqueio via 

BACENJUD, a fim que seja penhorado eventuais valores encontrados em 

conta da parte executada KLEBER NEVES DE ARRUDA, CPF: 

049.091.751-80 no valor de R$ 123,18 (cento e vinte e três reais e dezoito 

centavos). Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, considerando a 

possibilidade de bloqueio em várias contas, uma vez que o sistema 

Bacenjud realiza consulta em diversas instituições financeiras, a fim de 

evitar constrição em excesso, intime-se imediatamente a parte executada 

para apontar eventual excesso no bloqueio, bem como na forma dos 

artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC. Em seguida, dê-se 

ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que 

requeira o que entender de direito. Havendo impugnação, com fundamento 

no art.10, do Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária 

para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos conclusos com 

urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as 

medidas necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao 

juízo. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores 

irrisórios, intime-se o exequente para manifestar-se, em 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010079-10.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODAILSON ANTONIO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIDO MARIA DA SILVA MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

8010079-10.2015.8.11.0028. EXEQUENTE: ODAILSON ANTONIO VIEIRA 

EXECUTADO: GUIDO MARIA DA SILVA MORAES DECISÃO VISTOS, 

Considerando que já houve intimação para pagamento voluntário, DEFIRO 

o pedido de bloqueio via BACENJUD, a fim que seja penhorado eventuais 

valores encontrados em conta da parte executada GUIDO MARIA DA 

SILVA MORAIS, CPF: 630.493.841-15 no valor de R$ 7.492,42 (sete mil e 

quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos). Frutífera 

ou parcialmente frutífera a diligência, considerando a possibilidade de 

bloqueio em várias contas, uma vez que o sistema Bacenjud realiza 

consulta em diversas instituições financeiras, a fim de evitar constrição 

em excesso, intime-se imediatamente a parte executada para apontar 

eventual excesso no bloqueio, bem como na forma dos artigos art.841, 

§2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC. Em seguida, dê-se ciência ao exequente 

da penhora efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de 

direito. Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de 

Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo 

mesmo prazo, tornando os autos conclusos com urgência. Decorrido o 

prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas necessárias para 

transferência do valor à conta vinculada ao juízo. No caso de penhora 

negativa ou encontrada apenas valores irrisórios, DEFIRO o pedido de 

imposição de restrição judicial de veículo automotor pertencente ao 

executado, por meio do sistema RENAJUD. Efetuado o registro, caberá ao 

exequente diligenciar no sentido de localizar o bem para avaliação e 

remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios para indicar o paradeiro 

dos veículos. Não sendo localizado veículos em nome do executado, via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27391 Nr: 14-85.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorival de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto de Lazari "Espólio", João de Lazari 

"Espólio", Manoel José de Souza, Maria Socorro de Souza, Osvaldo de 

Lazari "Espólio"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUGUSTO DE LAZARI "ESPÓLIO", Cpf: 

26012782853, Rg: 15.204.804, brasileiro(a), casado(a), agricultor, 

atualmente em local incerto e não sabido JOÃO DE LAZARI "ESPÓLIO", 

Cpf: 26013983887, Rg: 8.852.481, casado(a), agricultor, atualmente em 

local incerto e não sabido OSVALDO DE LAZARI "ESPÓLIO", Cpf: 

26012774834, Rg: 7.479.808, casado(a), agricultor, atualmente em local 

incerto e não sabido MANOEL JOSÉ DE SOUZA, Cpf: 15820904834, Rg: 

5.987.947, casado(a), agricultor e atualmente em local incerto e não 

sabido MARIA SOCORRO DE SOUZA, brasileiro(a), casado(a), do lar. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO dos requeridos para contestar a ação no prazo legal, 

com as advertências legais.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de Anulação de Documentos Públicos 

e Negócios Jurídicos, c/c Indenização por Danos Morais. Com fundamento 

nos dispositivos legais apontados nas interpretações doutrinárias e 

jurisprudenciais acima transcritas, o Requerente pede a Vossa 

Excelência, se digne ANULAR o INSTRUMENTO DE PROCURAÇAO, e os 

atos posteriores a que o ilícito dera causa, além de condená-los no 

pagamento das custas processuais, honorários advocatícios na base de 

20% e ainda devolução dos valores envolvidos no negocio, bem como a 

restituir ao status quo, a situação contratual e possessória do imóvel.Seja 

, apenas o culpado, vendedor , condenado na indenização pelos danos 

morais causados, ao ponto de utilizar-se dos dados pessoais do autos, 

em beneficio próprio e prejuízo de terceiros, em valor a ser solidamente 

arbitrado por medida justa desse juízo.

Despacho/Decisão: Portanto, diante do exposto e por tudo que mais 

consta dos autos, DETERMINO A CITAÇÃO POR EDITAL DOS 

REQUERIDOS, nos termos e prazos disciplinados na Lei n. 13.105/2015 

(CPC),  devendo atentar-se ao teor  da decisão de 

recebimento/admissão.Caso transcorrido o prazo in albis, NOMEIO desde 

já como curador defensor dativo o advogado Dr. Toni Fernandes Sanches, 

inscrito na OAB/MT sob o n.º 19529/O, para que defenda os interesses 

dos requeridos, nos termos do art. 14 da Lei nº 1.060/50 com advertência 

do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).Ressalto, 

por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus público, 

devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 1.060/50, 

com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).Advirto, ainda, que os devidos honorários advocatícios serão 

regularmente arbitrados em sede de sentença.Promova o devido 

cadastramento do causídico no Sistema Apolo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. DECISÃO DE RECEBIMENTO/ADMISSÃO: 

Vistos. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DOCUMENTO PÚBLICO E 

NEGÓCIO JURÍDICO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por 

DORIVAL DE ALMEIDA em face de AUGUSTO DELAZARE, ESPÓLIO DE 

JOÃO DELAZARE, ESPÓLIO DE OSVALDO DELAZARE, MANOEL JOSÉ DE 

SOUZA e MARIA SOCORRO DE SOUZA.Inicialmente, verifico que a parte 

autora emendou a inicial, às fls. 241/243, oportunidade na qual colacionou 

demonstrativo de renda, declarando sua hipossuficiência, razão pela qual, 

nesta oportunidade, DEFIRO os benefícios da Gratuidade de Justiça, com 

fulcro no art. 4º da Lei n.º 1.060/50. Na mesa oportunidade, a parte autora 

reajustou o valor da causa, atribuindo-lhe o montante de R$ 4.400.000,00 

(quatro milhões e quatrocentos mil reais), conforme art. 259 do 

CPC.Constato o preenchimento dos requisitos legais dos artigos 282 e 283 

do Código de Processo Civil.em consequência, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 295 do CPC, com fundamento, aplico o 

disposto no artigo 285 do mesmo códex e, RECEBO a presente exordial. 

Citem-se as partes requeridas, via postal, conforme endereço à fl. 01, 

para contestar a ação no prazo de Lei, com as advertências legais. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 
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presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC artigos. 285 e 319). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilza Rodrigues 

Gonçalves, digitei.

Porto dos Gaúchos, 13 de março de 2020

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45698 Nr: 3272-35.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Tadeu Cezarotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDIELY RENATA TERUEL 

DEON - OAB:25647/O, Danilo Tenório dos Santos - OAB:23996-O/MT, 

Sílvio Luiz de Oliveira - OAB:3.546/MT/A

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO acerca da NOMEAÇÃO do(a) douto(a) 

Advogado(a) Dr(a). Danilo Tenório dos Santos, OAB/MT sob o n° 23996/0, 

para patrocinar os interesses do acusado FABIO TADEU CEZAROTTO 

(réu preso), nos termos e prazos legais.

INTIMO-O ainda, para apresentação de defesa prévia no prazo legal.

Certifico por fim, a exclusão no sistema do advogado anteriormente 

nomeado, incluindo o ora nomeado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50488 Nr: 2780-09.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andiely Renata Teruel Deon 

- OAB:OAB-MT 25647-O

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO acerca da NOMEAÇÃO do(a) douto(a) 

Advogado(a) Dr(a). Andiely Renata Teruel Deon, OAB/MT sob o n° 

25647/0, para patrocinar os interesses do acusado DANIEL ALVES DE 

SOUZA, nos termos e prazos legais.

Certifico ainda, a exclusão no sistema do advogado anteriormente 

nomeado, incluindo o ora nomeado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26470 Nr: 1046-62.2015.811.0019

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Salete Casonatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Henrique Lazaron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alandarc da Rosa Dantas - 

OAB:8.140-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT, Michele Caroline Brustolin - OAB:341075/SP, 

Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO das partes para apresentação dos memoriais 

finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando pela parte autora 

e, posteriormente, à parte requerida.

Certifico diante da suspensão dos prazos, conforme Portaria-Conjunta n° 

249, de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio até 

30/04/2020, os prazos começarão a fluir a partir de 04/05/20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42505 Nr: 1546-26.2018.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludimila Vitoria da Cruz Queiroz representada por Eva 

de Jesus da Crz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Queiroz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado(a), para 

manifestar-se nos autos acerca das cartas precatórias devolvidas, no 

prazo legal, para posterior conclusão dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000357-59.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000357-59.2019.8.11.0019 Assunto: [Contratos 

Bancários] Autor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT Requerido: 

LUCILENE MOREIRA DA SILVA Vistos. Preliminarmente, certifique a 

Secretaria sobre o prazo da contestação. Após certificado o decurso do 

prazo da contestação, com ou sem a sua apresentação, dê-se vista à 

parte requerente para pedir o que entender. Outrossim, INTIME-SE a parte 

requerente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da 

certidão de id 28365748, inclusive, comprovando o recolhimento do 

remanescente das custas da diligência da Sra. Oficiala de Justiça, 

conforme requerido na supracitada certidão. Cumpra-se. Às providências. 

Porto dos Gaúchos-MT, 29 de abril de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA 

Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000331-61.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA VIEIRA GUERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO OAB - MT25647/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR GUERRA (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000331-61.2019.8.11.0019 Assunto: 

[Administração de Herança, Inventário e Partilha] Autor: JOSEFA VIEIRA 

GUERRA Requerido: ADEMIR GUERRA Vistos. Primeiramente, 

considerando o pedido formulado pela inventariante no id 26775644, 

RECEBO A EMENDA À INICIAL apresentada, consoante disposição do art. 

329, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC – Lei n° 13.105/2015). 

Outrossim, INTIME-SE a inventariante para que traga aos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, os documentos requeridos pelo do Estado de Mato 

Grosso na manifestação de id 26809145. Ademais, DEFIRO a busca pelo 

sistema INFOSEG, com a finalidade de averiguar à existência de bens ou 

direitos que eventualmente, não foram declarados nos autos, haja vista 

que os sistemas BACENJUD e RENAJUD possuem a finalidade de 

bloqueio/constrição de bens e não apenas a localização como objetiva o 

Estado de MAto Grosso no supracitado petitório. Após, sendo tudo 

cumprido e certificado, INTIME-SE, novamente, a Fazenda Pública Estadual, 

para manifestar e requerer o que entender de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Porto dos 

Gaúchos-MT, 29 de abril de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de 
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Direito em Cumulação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-44.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

PROCESSO n. 1000121-44.2018.8.11.0019 Valor da causa: R$ 24.641,40 

ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 

Pública]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: AMANDA ALBERTINI COLET, Endereço: ANITA GARIBALDI, 

99, W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO, Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Verifica-se que as partes foram intimadas para se manifestarem quanto 

as informações do DAP(ID-30852495) e, há divergências nas 

manifestações, ou seja, o Estado peticionou no sentido que o processo 

siga o rito dos precatórios(ID-31464868) e, a exequente pugnou pela 

expedição de RPV(ID 31069361). Assim, por economia e celeridade 

processual INTIMO a exequente para manifestar o que entender de direito, 

bem como, indicar o valor em que deverá prosseguir a execução. PORTO 

DOS GAÚCHOS, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-24.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARISETE RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

PROCESSO n. 1000273-24.2020.8.11.0019 Valor da causa: R$ 12.090,52 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARISETE RODRIGUES, Endereço: AVENIDA THEODORO REZER, 

S/N, QD 57, LT. 22, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A., Endereço: 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, - LADO PAR, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-000 FINALIDADE: Em 

observância a Portaria Conjunta n°305 do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso que prorrogou o prazo de fechamento dos fóruns para 15 de maio 

de 2020 procedo o cancelamento da audiência designada de forma 

automática. Assim, intimo a parte autora acerca do cancelamento da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para: 08/05/2020 Hora: 14:00 . 

PORTO DOS GAÚCHOS, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-09.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA GOMES DOS SANTOS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS OAB - SP375671 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA. (REU)

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REU)

FERTISERVICE SERVICOS LOGISTICOS LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

PROCESSO n. 1000274-09.2020.8.11.0019 Valor da causa: R$ 8.271,77 

ESPÉCIE: [Transporte de Coisas]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FERNANDA CAMILA GOMES DOS 

SANTOS LIMA, Endereço: RUA BALTAZAR NAVARROS, 305, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-020 POLO PASSIVO: Nome: 

RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA., Endereço: RODOVIA CELSO GARCIA 

CID, S/N, PR 445, Km 83, PARQUE RESIDENCIAL MANELA, CAMBÉ - PR - 

CEP: 86185-520 Nome: FERTISERVICE SERVICOS LOGISTICOS LTDA, 

Endereço: Rodovia Miguel Bufara, S/N, KM 04, Trevo de Guaraquecaba, 

ANTONINA - PR - CEP: 83370-000 Nome: BOA ESPERANCA 

AGROPECUARIA LTDA, Endereço: Rodovia MT 222, Km 84, Zona Rural, 

PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 Em observância a Portaria 

Conjunta n°305 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que prorrogou o 

prazo de fechamento dos fóruns para 15 de maio de 2020 procedo o 

cancelamento da audiência designada de forma automática. Assim, intimo 

a parte autora acerca do cancelamento da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para: 08/05/2020 Hora: 14h:15min . PORTO DOS GAÚCHOS, 29 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 
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Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000159-62.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000159-62.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: RUDI AFONSO PEITER REQUERIDO: THEREZINHA PEITER 

Vistos, etc. Determino a intimação do advogado constituído pela parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir a segunda parte da 

derradeira decisão, qual seja: “outrossim, tendo em vista que o 

comprovante de endereço juntado está em nome de terceira pessoa, 

deverá comprovar o vínculo que possui, devendo ser juntado contrato de 

aluguel ou outro documento comprobatório, sob pena de ser cancelada a 

distribuição.” Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000195-75.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. C. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA DA SILVA CARNEIRO OAB - MT25186/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000195-75.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: LILIANE DA COSTA SILVA EXECUTADO: DANILO MUNIZ 

MARTINS Vistos, etc. Tendo em vista que o valor pago pelo executado 

a p a r e n t e m e n t e  s e  r e f e r e  a o s  a u t o s  d e  n ú m e r o 

1001336-95.2019.8.11.0059, determino a intimação do advogado nomeado 

para que acoste aos autos os documentos que comprovem que o débito 

alimentar referente ao presente feito foi adimplido. Fixo prazo de 05 dias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000195-75.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. C. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA DA SILVA CARNEIRO OAB - MT25186/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000195-75.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: LILIANE DA COSTA SILVA EXECUTADO: DANILO MUNIZ 

MARTINS Vistos, etc. Tendo em vista que o valor pago pelo executado 

a p a r e n t e m e n t e  s e  r e f e r e  a o s  a u t o s  d e  n ú m e r o 

1001336-95.2019.8.11.0059, determino a intimação do advogado nomeado 

para que acoste aos autos os documentos que comprovem que o débito 

alimentar referente ao presente feito foi adimplido. Fixo prazo de 05 dias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000106-52.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA LUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINON ROCHA DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000106-52.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ELIZANGELA LUZ SILVA REQUERIDO: EDINON ROCHA DA 

COSTA Vistos, etc. Tendo em vista a renúncia apresentada pelo causídico 

outrora nomeado, nomeio o advogado, Dr. Matheus Roos, OAB/MT n. 

19.739, para representar o polo passivo. No mais, cumpra-se conforme 

decisão retro, devendo o advogado nomeado apresentar a documentação 

informada na decisão de ID n. 31241319. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 97558 Nr: 1233-42.2018.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 A parte autora apresentou cumprimento de sentença, oportunidade em 

que juntou o cálculo dos valores devidos (ref.52).

 Na sequência, apesar de devidamente intimado para impugnar, o INSS 

quedou-se inerte (ref.64).

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente e 

determino a expedição do competente RPV, devendo as partes serem 

intimadas para ciência do teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 

da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte/MT, 28 de abril de 2020.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000742-47.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:
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SEBASTIAO RODRIGUES BERNARDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000742-47.2020.8.11.0059. 

AUTOR: SEBASTIAO RODRIGUES BERNARDES REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, 

diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Outrossim, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita a requerente a fim de lhe 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que é notório 

o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta 

Comarca para participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil 

perceber o quanto seria inútil a designação da audiência de 

conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não se realizará 

por conta da ausência dos Procuradores do INSS. Portanto, CITE-SE a 

autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo 

legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o art. 344 

do Código de Processo Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte 

autora, para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 10 

(dez) dias. Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos 

para deliberações. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Porto Alegre do Norte/MT, 29 de abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000745-02.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000745-02.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANTONIO GONCALVES DA CUNHA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Diante da decisão do 

STF em sede do Recurso Extraordinário (RE) 631240, à qual foi atribuída 

repercussão geral e pronunciou ser imprescindível o prévio requerimento 

administrativo indeferido, para fim de posterior judicialização da matéria, 

fixo à parte autora o prazo de 30 (trinta) dias para juntada de tal 

comprovação, sob pena de extinção do feito. Com a vinda ou decorrido o 

lapso temporal acima, retornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Alegre do Norte-MT, 29 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002453-24.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS BARBOZA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002453-24.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: LAIS BARBOZA DA SILVA Tendo em vista o retorno do A.R. 

Negativo, INTIME-SE a parte reclamante para no prazo de cinco dias, juntar 

nos autos o endereço atualizado da parte reclamada, ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção (artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). 

Com a informação de novo endereço, redesigne-se a audiência de 

conciliação conforme pauta deste juizado, após cite-se o requerido com 

as advertências da decisão inicial. Decorrido o prazo acima mencionado, 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às 

providências. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-27.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GENEBALDO JOSE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS MARI LOPES OAB - PR74465 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para 

no prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-84.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. MROJINSKI - PECAS E IMPLEMENTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000466-84.2018.8.11.0059. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: D. J. MROJINSKI - PECAS E 

IMPLEMENTOS - ME Vistos, etc. Trata-se de uma Ação de cobrança 

proposta por M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA em 

desfavor de D. J. MROJINSKI - PECAS E IMPLEMENTOS – ME em que foi 

prolatada sentença de extinção sem julgamento de mérito baseado no fato 

de que a parte autora se fez representar em audiência por preposto. 

Desta forma a parte requerente requereu reconsideração da sentença 

sob argumento de que a mesma não teria legitimidade ativa para propor 

demanda nesta corte especial, uma vez que é empresa LTDA, requerendo 

a alteração da sentença para extinção sem julgamento de mérito, e 

pleiteando a extirpação da condenação as custas processuais. Isto posto. 

Decido. Em que se pese as alegação da parte autora de pedido de 

reconsideração da sentença vejo que assiste razão a mesma para alterar 

as razões que fundamentaram o dispositivo da sentença, uma vez que a 

parte autora é empresa LTDA e não se enquadra nas partes legitimas para 

postular perante os juizados especiais. Porquanto, MANTENHO o 

dispositivo da sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de 

mérito e condenou a parte autora ao pagamentos das custas processuais. 

Ato contínuo, verifico que a parte autora pessoa jurídica de direito privado, 

formulou o pedido de JUSTIÇA GRATUITA sem a prova da condição de 

necessitado, uma vez que é cediço que a concessão da GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA à pessoa jurídica só é admitida em situações excepcionais e 

mediante comprovação de insuficiência financeira não só da empresa, 

mas também dos seus sócios. Deste modo, ausente a prova da 

hipossuficiência financeira, tenho que o BENEFÍCIO requerido deve ser 

indeferido, devendo a recorrente efetuar o respectivo PREPARO, sob 

pena de deserção. A propósito do tema, trago às baila o seguinte aresto: 

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE 

JURISDICIONAL NO CURSO DO PROCESSO, DEPOIS DA SENTENÇA. 

SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. DILIGÊNCIA. OPORTUNIDADE DE 

PREPARO. O benefício da gratuidade pode ser pleiteado a qualquer tempo 

e grau de jurisdição. Entretanto, quando formulado no curso do processo - 
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especialmente depois de sentença desfavorável - deve ser instruído com 

prova bastante da condição de necessitado. Conversão do julgamento em 

diligência para oportunizar o preparo, em cinco dias, sob pena de 

deserção. JULGAMENTO SUSPENSO, PARA OPORTUNIZAR O PREPARO 

DO RECURSO.” (Apelação Cível Nº 70031533672, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado 

em 10/02/2010.) Posto isso, INDEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA 

formulado pela recorrente M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS 

LTDA. e concedo o prazo de cinco (05) dias para que efetue o preparo do 

RECURSO interposto, sob pena de deserção. Cumprido que seja, 

venham-me conclusos. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Alegre do Norte-MT, 29 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-69.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON RODRIGUES PANIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO REIS BEZERRA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000133-69.2017.8.11.0059. REQUERENTE: AMILSON RODRIGUES 

PANIAGO REQUERIDO: ANTONIO REIS BEZERRA MOREIRA Vistos em 

Regime de Exceção. Considerando que quando da consulta realizada junto 

ao RENAJUD, o único bem encontrado já possui diversas restrições, 

INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Alegre do Norte/MT, 29 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010060-42.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE OLIVEIRA LAPA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILENA BERANGER DE BARCELLOS OAB - RJ081972 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010060-42.2014.8.11.0059. EXEQUENTE: ARMANDO MARTINS DA SILVA 

NETO EXECUTADO: JANE DE OLIVEIRA LAPA Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando o petitório em id nº 31593246, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor indicado, observando a conta bancária ora 

informada, razão porque EXPEÇA-SE o competente Alvará. Com o 

levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral. Após, devidamente certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Alegre 

do Norte/MT, 29 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000070-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER JOSE DE FARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000070-10.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ALBERTINO PEREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: WALTER JOSÉ DE FARIA Vistos, etc. A parte 

autora aduziu, em síntese, que seu nome foi inserido em cadastro de 

devedores em razão do inadimplemento de fatura de energia elétrica, sem, 

contudo, ser o atual proprietário do imóvel vinculado ao contrato que gerou 

o débito. Requerendo condenação da parte requerida em danos morais, 

materiais e que a mesma efetue os pagamentos das faturas que geraram 

a inscrição indevida de seu nome nos serviços de proteção ao crédito. Por 

sua vez a parte requerida contestou a lide sob o argumento de que 

inexiste clausula contratual pactuada entre as partes que a obrigasse a 

efetuar a transferência de titularidade das faturas de energia elétrica para 

seu nome. Eis o breve relatório embora dispensável conforme o art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em 

discussão não exige maiores delongas. Atendendo aos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias. A demanda 

versa sobre a pretensão indenizatória em razão da suposta inscrição 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, realizada pela empresa de 

energia elétrica, em virtude do inadimplemento de fatura de energia elétrica 

relativas ao imóvel, que foi objeto de permuta entre as partes, entretanto a 

parte requerida deixou de transferir a titularidade das referidas faturas 

ocasionando diversos débitos em nome do autor. Alega o Autor, que na 

época dos fatos, não mais exercia a posse e propriedade do imóvel. 

Assim, a responsabilidade da dívida recairia sobre o atual proprietário do 

imóvel, pois fora este quem efetivamente utilizou os serviços prestados 

pela ENERGISA. Com efeito, da análise dos autos é possível verificar que 

embora o autor tenha negociado o imóvel, não promoveu a regular 

transferência da titularidade junto a concessionária de serviço de energia 

elétrica que veio a ocorre somente com a tutela antecipatória deferida. 

Nesse contexto, o responsável é quem aparece nas faturas como 

consumidor de fato, que assumiu perante a concessionária, a obrigação 

de pagar pela energia elétrica. Conforme jurisprudência pacífica do 

Superior Tribunal de Justiça, o débito, tanto de energia elétrica como de 

água, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de 

natureza propter rem (AgRg no AREsp 79.746/MG, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

25/06/2014). Assim, a propriedade do imóvel e a titularidade da obrigação 

pelo pagamento do serviço de fornecimento de água são situações 

diversas. A relação, pois, entre o usuário a concessionária do serviço 

público é contratual e de responsabilidade daquele cujo nome consta no 

cadastro junto à prestadora do serviço. É responsabilidade, pois, do titular 

do serviço a comunicação de eventuais alterações cadastrais, a fim de 

possibilitar à prestadora do serviço o seu conhecimento. Desta forma, a 

inércia do contratante dos serviços em comunicar à empresa cessionária 

acerca da mudança de sua titularidade, para fins de alteração do 

cadastro, acarreta a responsabilização pelas faturas emitidas, até que 

proceda à comunicação à contratada, para que realize a retificação 

cadastral. No caso vertente, inexistem elementos no sentido de ter a parte 

autora comunicado à concessionária de energia elétrica a mudança de 

propriedade do imóvel, a fim de modificar a titularidade do cadastro. Nesse 

sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL À CEB. 

RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELO CONSUMO DO ADQUIRENTE, 

RESSALVADA A COBRANÇA REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.1. A falta de comunicação à 

Companhia Energética de Brasília - CEB da transferência do imóvel a 

terceiro mantém íntegra a responsabilidade do alienante pelo consumo 

posterior de energia elétrica, ressalvada a cobrança contra o adquirente, 

mediante ação própria. 2. Recurso improvido.(Acórdão n. 277161, 

20060110462237APC, Relator GEORGE LOPES LEITE, 4ª Turma Cível, 

julgado em 27/06/2007, DJ 24/07/2007 p. 116) Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, 

I do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito. DEIXO de condenar a 
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parte requerente em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in 

albis e certificando o trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P. R. I. C. Porto Alegre do 

Norte/MT, 29 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-44.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER LUCAS NEVES BELTRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000016-44.2018.8.11.0059. REQUERENTE: WEDER LUCAS NEVES 

BELTRAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que a requerente pugnou pela expedição de 

alvará, consoante manifestação de id nº 31473921, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. EXPEÇA-SE o competente alvará, conforme dados ora 

indicados. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Alegre do 

Norte/MT, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-82.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYJAKSON DA SILVA LOPES OAB - MT0021816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA PROCESSO: 

8010057-82.2017.8.11.0059. EMBARGANTE: OI BRASIL TELECOM 

EMBARGADA: MARIA JOSE TAVARES Vistos etc, Sustenta a embargante, 

em suma, que o crédito objeto da demanda é concursal, porque seu fato 

gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, e, portanto, 

submete-se aos efeitos desta. Diz que isso implica a extinção do feito 

originário após a apuração do valor devido, com a habilitação do importe 

no plano de recuperação. Ademais, refere que é do juízo da recuperação 

judicial a competência para deliberar sobe medidas expropriatórias. Ao 

final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o 

vício apontado, bem como pela atribuição de efeitos infringentes a 

sentença, a fim de que seja reconhecido como concursal a natureza da 

dívida e vedar a prática de atos constritivos pelo juízo. Isto posto. Decido. 

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 

48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, no 

mérito, tenho que assiste razão a empresa Embargante, pois os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, pois após análise dos 

autos verifico que realmente ocorreu contradição na decisão embargada, 

merecendo o chamamento do feito a ordem, com a consequente reforma 

da sentença, acolhendo os embargos declaratórios com efeitos 

infringentes para sanar a contradição. Acerca da constituição do crédito 

decorrente de ação de indenização por danos morais, o entendimento do 

STJ caminha no sentido de que se deve adotar como marco a data do 

evento danoso. Tal entendimento pode ser resumido nos seguintes 

termos: [...] presente a responsabilidade civil extracontratual - caso do 

autos -, a obrigação de indenizar surge com a configuração do evento 

danoso. Por isso que o art. 927 do Código Civil de 2002 dispõe que a 

violação do direito, aliado ao dano, rende ensejo ao dever de reparar. 

Percebe-se que a "violação do direito" e o "dever de reparar" são fatos 

jurídicos que surgem simultaneamente. Acerca da questão, Sérgio 

Cavalieri Filho destaca que "a responsabilidade civil opera a partir do ato 

ilícito, com o nascimento da obrigação de indenizar, que tem por finalidade 

tornar indemne o lesado, colocar a vítima na situação em que estaria sem 

a ocorrência do fato danoso" (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de 

responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014, p. 16). [...] Nessa mesma 

linha de intelecção, Rui Stoco, de forma bem sintética, também ensina que 

"da prática do ato ilícito decorre a responsabilidade do agente" e, em 

seguida, diz que, a partir do ato gerador do dano, "nasce a obrigação de 

indenizar ou compensar" (STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 191). [...] Desta forma, com o 

ato ilícito surge o direito de crédito, cuja quantificação caberá às partes, 

em comum acordo, ou ao magistrado, por meio de ação indenizatória. Em 

outras palavras, se o fato (dano) ocorreu, fica postergado a outro 

momento apenas a mensuração da extensão do infortúnio causado à 

vítima. A fixação do valor é protraído no tempo, mas o dever jurídico de 

indenizar nasce com o evento danoso. Na hipótese nos autos o fato 

gerador que originou a obrigação da embargante em indenizar ocorreu em 

22.07.2015 ocorrendo antes do pedido de recuperação judicial feito em 

20.06.2016. Dispõe a Lei n. 11.101/2005: Art. 49. Estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos. § 1º Os credores do devedor em recuperação judicial 

conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e 

obrigados de regresso. § 2º As obrigações anteriores à recuperação 

judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas 

em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo 

diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. Logo, assiste 

razão a embargante no que toca à necessidade de habilitação e inclusão 

do crédito no plano de recuperação judicial. Assim, conheço dos 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos e no mérito dou-lhes PROVIMENTO 

para alterar o dispositivo da sentença, e reconhecer que o crédito ao qual 

faz jus a embargada é de natureza concursal e portanto deve ser 

habilitado nos autos do processo de recuperação judicial da embargante e 

julgo extinto o presente processo. Assim, DETERMINO que a secretaria 

deste Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor do 

exequente/embargada, a qual será emitida no momento que a parte 

comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, para que efetue sua habilitação nos autos de 

recuperação judicial da embargante. Integro esta decisão a sentença 

embargada. Não incide condenação em custas e honorários (Lei 

9.099/95). Após o trânsito em julgado destes autos, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se P.R.I.C. Porto Alegre do Norte-MT, 29 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002414-27.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLESIA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1002414-27.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: CLESIA FERREIRA DA SILVA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei nº. 9.099/95. A parte autora 

manifestou-se pela desistência da presente ação. O Enunciado 90 do 

FONAJE, estabelece in verbis: “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento.” Assim sendo, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

formulado pela reclamante, para fins do artigo 200, parágrafo único do 

Código de Processo Civil, e via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII 

do Código de Processo Civil. Sem custas (arts. 54 e 55 da Lei n.º 

9099/95).Autorizo desde já a devolução de documentos mediante recibo 

nos autos, ficando cópias. DETERMINO desde já o ARQUIVAMENTO do 

feito com baixa. P. R. I. C. Porto Alegre do Norte/MT, 29 de abril de 2020 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002417-79.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE MENDES COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1002417-79.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: DAIANE MENDES COSTA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei nº. 9.099/95. A parte autora manifestou-se pela 

desistência da presente ação. O Enunciado 90 do FONAJE, estabelece in 

verbis: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento.” Assim sendo, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pela reclamante, 

para fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil, e via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Sem custas (arts. 54 e 55 da Lei n.º 9099/95).Autorizo desde já a 

devolução de documentos mediante recibo nos autos, ficando cópias. 

DETERMINO desde já o ARQUIVAMENTO do feito com baixa. P. R. I. C. 

Porto Alegre do Norte/MT, 29 de abril de 2020 (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001391-80.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEI RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE DE LIMA OAB - GO16306 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001391-80.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): WESLEI RODRIGUES DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Infere-se dos autos que 

o autor deixou de comparecer à perícia designada para o dia 22/03/2019 

(ID 22069254). Diante disso, intime-se o autor para que apresente 

justificativa plausível e suficientemente comprovada da sua ausência no 

exame médico pericial, no prazo de 10 (dez) dias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte/MT, 28 de abril de 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000643-77.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOBRINHO PEREIRA LUZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000643-77.2020.8.11.0059 MARIA JOSE PEREIRA LUZ JOSE SOBRINHO 

PEREIRA LUZ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Considerando o teor das 

Portarias Conjuntas 249/2020 e 305/2020 as quais determinaram o 

fechamento das portas dos fóruns e realização de teletrabalho obrigatório 

aos servidores, impulsiono os presente feito a fim de INTIMAR a 

requerente para que junte aos autos o Termo de Curatela Provisório 

expedido no ID31301427 devidamente assinado pela curadora nomeada. 

Porto Alegre do Norte/MT, 29 de abril de 2020. RENATA DE CASTRO 

CANCIAN MOLINET Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001360-26.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOSCHIGTON SANTIAGO DE SÁ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

Autos 1001360-26.2019.8.11.0059 Polo ativo: LORENA SANTOS ALVES 

Polo Passivo WOSCHIGTON SANTIAGO DE SÁ CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Considerando o teor das Portarias Conjuntas 

249/2020 e 305/2020 as quais determinaram o fechamento das portas dos 

fóruns e realização de teletrabalho obrigatório aos servidores do Poder 

Judiciário de Mato Grosso, impulsiono os presente feito a fim de INTIMAR a 

requerente para que junte aos autos o Termo de Guarda expedido nos 

autos no ID 30614609 devidamente assinado pela Guardiã nomeada. Porto 

Alegre do Norte/MT, 29 de abril de 2020 RENATA DE CASTRO CANCIAN 

MOLINET Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000872-71.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAFA MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SILVIA GOMES PARENTE SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000872-71.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: JOSAFA MORAES DA SILVA REQUERIDO: MARIA SILVIA 

GOMES PARENTE SILVA Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir ou 

requererem o julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Alegre do Norte - MT, 29 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000453-51.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON MESSIAS DA SILVA (REQUERENTE)

ISABEL SILVEIRA CIRINO SILVA (REQUERENTE)
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WERICA CARDOSO DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

ADINA ALMEIDA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

LUCIENE ROSA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DO AMPARO NOLETO AIRES (REQUERENTE)

JUDITE NOLETO DE ARAUJO (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TRANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000453-51.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: ADINA ALMEIDA DA SILVA PEREIRA, DANIELA FERREIRA 

TRANI, ELTON MESSIAS DA SILVA, MARIA DO AMPARO NOLETO AIRES, 

WERICA CARDOSO DE CARVALHO SILVA, LUCIENE ROSA SILVA, JUDITE 

NOLETO DE ARAUJO, ISABEL SILVEIRA CIRINO SILVA REQUERIDO: 

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME, CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE 

MUTACAO LTDA - ME Vistos. Tendo em vista o decurso do prazo para 

resposta, decreto a revelia dos requeridos, nos termos do art. 344 do 

CPC. Por cautela, intime-se a parte requerente para especificar as provas 

que deseja produzir, justificando-as; ou requerer o julgamento antecipado 

da lide, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o lapso temporal, retornem 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte – MT, 29 de abril 

de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000572-12.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA SILVA MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000572-12.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): NATALIA SILVA MATTOS REU: JADER FRANCISCO DEI 

RICARDI Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir ou requererem o 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do 

Norte - MT, 29 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 68723 Nr: 2788-65.2016.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHNATHAN GONCALVES DE 

SOUZA VILELA - OAB:42076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Decisão

Vistos, etc.

Trata-se ação de investigação de paternidade ajuizada por William Ribeiro 

em face de Valter da Silva Costa.

À referência 41, foi julgado procedente o pedido inicial para declarar a 

paternidade do requerido em relação à autora.

Na oportunidade, foi determinada a expedição de mandado de averbação 

ao Oficial do Registro Civil Competente para que promova a inclusão do 

nome do requerido VALTER DA SILVA COSTA e de seus genitores às 

margens do assento de nascimento do requerente, passando o 

requerente a se chamar William Ribeiro da Costa.

 Trânsito em julgado certificado à referência 57.

À referência 74, o autor postulou pela retificação de seu sobrenome.

Vieram os autos conclusos.

 È o breve relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifico que, o autor se valeu da via inadequada 

para satisfazer sua pretensão, haja vista que o feito transitou em julgado.

Por oportuno, sobreleva destacar que, subsistindo interesse, o autor 

poderá se valer de ação autônoma para satisfazer o alegado direito.

Dado o exposto, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.

Intimem-se. Expediente necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 92255 Nr: 10571-74.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVÂNIA ALVES SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLÉGIO UNIVERSAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SILVA LIMA - 

OAB:TO 5620, TALITA SANTANA COSTA - OAB:19324/B

 DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão contida à referência 60, intime-se 

pessoalmente a parte autora, por meio de seu representante legal, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob risco de 

extinção destes autos, nos termos esculpidos no artigo 485, §1°, do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002178-75.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

LUANA ALVES DA SILVA OAB - 051.452.961-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR DE ALMEIDA PAVAO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Sentença. Vistos. Trata-se de pedido de Alvará Judicial formulado por 

Jordanna Alves Pavão, representada por sua genitora Luana Alves da 

Silva. Narra a inicial, em síntese, que Adair de Almeida Pavão faleceu em 

10 de agosto de 2019, época em que ostentava a qualidade de solteiro em 

seu estado civil e deixou o único bem que lhe pertencia, uma motocicleta 

Honda/CB 300R, ano 2014, Placa QBF-4007, Renavam 01095030067, 

Chassi 9C2NC4910ER020044, cor vermelha. Noticia, ainda, ser filha única 

do “de cujus”. Por fim, requereu a expedição de alvará judicial autorizando 

a venda do motociclo. Em decisão inaugural foram deferidos os benefícios 

da assistência judiciária gratuita (Id 26388144). Instado, o Ministério 

Público se manifestou favorável ao pleito (Id 26662680). Após, viera-me 

os autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento. Tratando-se da 

Lei n.º 6.858, de 24 de novembro de 1980, cujo conteúdo regula o 

pagamento aos dependentes ou sucessores de valores não recebidos em 

vida pelos respectivos titulares, o atual Código de Processo Civil 

consagrou a possibilidade de tais pagamentos ocorrerem 

independentemente da realização de inventário ou arrolamento. 

Percebe-se que o conteúdo normatizado se restringe a valores. No 

entanto, registre-se que, os tribunais pátrios têm entendido no sentido da 

possibilidade de transferência de propriedade do “de cujus” por meio de 

alvará judicial, sem que seja procedido de inventário ou arrolamento de 

bens. A jurisprudência: APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – PEDIDO 

AUTÔNOMO – Pretensão de autorização para alienação de veículo de 

pequeno valor, único bem deixado pelo de cujus – Sentença de 

improcedência – Inconformismo dos autores – Mitigação da regra disposta 
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no art. 666, CPC – Lei n. 6.858 /80 – Aplicação extensível a bem móvel de 

pequeno valor – Prescindibilidade de inventário ou arrolamento – 

Precedentes – Sentença Reformada – DERAM PROVIMENTO AO 

RECURSO (TJ-SP – Apelação Cível AC 10078213920188260606 – Data da 

Publicação: 03/10/2019). O panorama jurisprudencial cravou o 

entendimento de que a regra do art. 666 do Código de Ritos comporta 

mitigação. Logo, não somente os valores relativos à Lei n.º 6.858/80 serão 

efetivamente pagos, independente de realização de inventário ou 

arrolamento de bens. Não se pode olvidar que, a suavização do 

regramento será aplicada em casos em que um único ou poucos bens 

foram deixados, cujos valores sejam pequenos, bem como haja anuência 

entre herdeiros. Assim, analisando-se o feito paralelamente às 

informações consignadas, percebe-se que o caso bem se amolda aos 

preceitos jurisprudenciais, razão pela qual, não há óbice para a 

procedência do pedido incialmente apresentado. Portanto, a procedência é 

a medida que se impõe. Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, autorizando a expedição de Alvará Judicial para que a 

requerente possa promover a alienação e transferência do veículo, por 

conseguinte DECLARO a extinção do feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Porto Alegre do Norte-MT, 28 de abril de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000496-85.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECINA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000496-85.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): VALDECINA APARECIDA DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação 

previdenciária de aposentadoria rural por idade, proposta por VALDECINA 

APARECIDA DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS. Narra a inicial, em síntese, que a autora exerce atividade 

rurícola desde tenra idade até os dias atuais, e já completou o requisito 

etário. Relata que vive em regime de economia familiar na condição de 

lavradora, juntamente com seu esposo. Entende que encontram-se 

preenchidos os requisitos para a concessão do benefício. Recebida a 

inicial, foi designada audiência de instrução e julgamento. Regularmente 

citada, a autarquia requerida quedou-se inerte. Na audiência de instrução 

foram ouvidas duas testemunhas da requerente. Após, a advogada da 

parte autora apresentou alegações finais remissivas. Já a autarquia 

requerida, devidamente intimada, deixou de comparecer, restando 

prejudicada a apresentação de seus memorias. É o relatório. Fundamento 

e Decido. Primeiramente, verifico que, apesar de regularmente citada, a 

autarquia requerida quedou-se silente. Diante disso, decreto-lhe a revelia, 

contudo, deixo de aplicar os efeitos que lhe são inerentes, qual seja a 

confissão ficta, uma vez que contra a Fazenda Pública a revelia não opera 

seus efeitos (art. 345, II, Código de Processo Civil) Pois bem. Trata-se de 

ação previdenciária de aposentadoria rural por idade. Os requisitos para 

concessão do benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural 

encontram-se estampados, principalmente, no art. 48 da lei 8.213/91, 

senão vejamos: Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1º Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11. § 2º Para os efeitos do disposto no § 1o deste 

artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, 

computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 

11 desta Lei. Observa-se, portanto, para que o autor tenha o direito ao 

benefício previdenciário deve comprovar a idade mínima de 55 (cinquenta 

e cinco) anos e apresentar questões fáticas que deixam claro que ela 

exerceu atividades na condição de ruralista em regime de economia 

familiar no período citado. Do requisito idade. A autora nasceu em 

11/12/1953, conforme documentos pessoais juntados. Nesse sentido é 

nítido que ela atingiu a idade mínima para aposentar-se. Assim, resta agora 

analisar se a autora demonstrou por início de prova material, juntamente 

com prova testemunhal, o efetivo exercício de atividade rural pelo prazo 

legal, à luz do artigo 142 da Lei Federal n. 8.213/91, imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício. Do requisito comprovação do prazo de 

carência do exercício efetivo de atividade rural. Nesse tema, em 

atendimento ao artigo 55, §3º, da Lei Federal n. 8213/91, apresentou como 

início de prova material: Escritura Pública da posse; Certidão com termo de 

doação da posse de sua mãe aos filhos; Contrato de cessão de posse; 

Declaração de desistência; Mapa da propriedade; Certidão da Casamento; 

Certidão de Nascimento dos filhos; ITR dos anos de 1998/1992/2013; 

Cadastro do INDEA desde 2013; Crédito Bancário no valor de R$30.000,00 

(trinta mil reais) do ano de 2019; Crédito Bancário no valor de R$50.000,00 

(cinquenta mil reais) do ano de 2019; notas fiscais referentes aos anos de 

2010 a 2018; ficha sindical de declaração de residência rural; cadastro da 

família; conta de luz de zona rural em seu nome e decisão do 

indeferimento administrativo da aposentadoria. Pelo entendimento deste 

Juízo, os documentos trazidos são suficientes para configurar como início 

de prova material de que a autora exerceu a atividade rural no período de 

carência requisitado, tendo em vista a dificuldade encontrada pelo rurícola 

para comprovar sua condição, por meio de prova material, seja pela 

precariedade do acesso aos documentos exigidos, seja pelo grau de 

instrução ou mesmo pela própria natureza do trabalho exercido no campo 

que, na maioria das vezes, não são registrados e ficam impossibilitados de 

apresentarem prova escrita do período trabalhado. Esse é, também, o 

posicionamento da Jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE A TRABALHADOR RURAL. SEGURADO 

ESPECIAL. LEI Nº 8.213/91. REQUISITOS. IDADE MÍNIMA. CONDIÇÃO DE 

RURÍCOLA. TEMPO DE SERVIÇO. PREENCHIMENTO. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. CARÊNCIA. - A legislação previdenciária em vigor assegura ao 

trabalhador rural, aos 60 anos de idade, se homem, e aos 55 anos, se 

mulher, o direito à aposentadoria por idade, desde que comprovada a 

condição de rurícola (art. 11, I, a, V, g, VI e VII da Lei 8213/91) e o 

exercício da atividade rural. - Tratando-se de aposentadoria por idade 

concedida a trabalhador rural, prevista no art. 48 da lei n.º 8.213/91, não 

se exige prova do recolhimento das contribuições previdenciárias (art. 26, 

III da Lei N.º 8.213/91). - É possível a comprovação da condição de 

trabalhador rural e do tempo de serviço através de depoimentos 

testemunhais e de documentos os quais, apesar de não servirem como 

prova documental stricto sensu, já que não previstas na legislação, têm o 

condão de fortalecer a prova testemunhal, funcionando como início de 

prova material, tais como: certidão de casamento e carteira do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais. - A comprovação da atividade laborativa do 

rurícola deve-se dar com o início de prova material, ainda que constituída 

por dados do registro civil, como a certidão de casamento presente dos 

autos. (REsp 639.212/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 

julgado em 23.06.2004, DJ 23.08.2004 p. 275) Remessa obrigatória e 

apelação improvidas.(TRF-5 - AC: 432167 PB 2007.05.99.003396-7, 

Relator: Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, Data de 

Julgamento: 13/12/2007, Primeira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário 

da Justiça - Data: 14/05/2008 - Página: 330 - Nº: 91 - Ano: 2008) A 

respeito do assunto, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais editou o enunciado 14: “Para a concessão de aposentadoria rural 

por idade, não se exige que o início de prova material, corresponda a todo 

o período equivalente à carência do benefício”. Ademais, in casu, a 

comprovação do tempo de serviço na zona rural foi corroborada 

satisfatoriamente pela oitiva das testemunhas, produzidas em audiência de 

instrução e julgamento. Em sua oitiva, a testemunha João Batista da Silva, 

afirmou que conhece a parte autora desde a juventude e que ela morava e 

trabalhava na roça com sua família. Disse que na chácara onde a autora 

vivia trabalhava tirando leite, fazendo queijos, criando porcos, que vendia 

apenas para a subsistência da família. Informou que não havia 

empregados na chácara, todo trabalho era feito pela família. Explicou que 

após o falecimento do pai, a autora e sua família se mudaram para a região 

de Confresa e residem até hoje na PA Roncador. A testemunha Valteir 

Ribeiro da Silva afirmou que conhece a autora desde 2016 quando ela se 
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mudou para a PA Roncador em Confresa. Disse que a autora é assentada 

pelo INCRA e vive na roça com o marido, sendo que trabalham 

exclusivamente na terra. Afirmou que não há máquinas nem empregados 

na propriedade da autora. Logo, referidos depoimentos em conjunto com o 

início de prova material comprovam o labor rural por período de tempo 

superior ao da carência exigida, ou seja, por mais de 15 (quinze) anos. No 

que se refere à prova testemunhal como meio hábil à comprovação da 

atividade rurícola, é oportuno registrar que na sistemática do Código de 

Processo Civil a prova testemunhal tem a mesma eficácia de outras 

provas, conforme estabelece o artigo 369, uma vez que ela possibilita a 

confirmação e o esclarecimento da prova material juntada. Desse modo, 

comprovado o exercício da atividade rural em regime familiar, entendo que 

o pedido de aposentadoria por idade rural formulado na inicial deve ser 

acolhido a fim de se reconhecer a qualidade de segurado especial e 

manter essa qualidade independentemente do recolhimento completo das 

contribuições (artigos 11 e 143 da Lei 8213/91). Assim, considerando as 

explanações supra, cumpre declarar a autora segurada especial e 

conceder a ela o benefício da Aposentadoria Rural por Idade, consoante 

prevê a legislação pertinente, nos moldes assinalados no dispositivo desta 

sentença. DECIDO. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para condenar o Requerido a conceder o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade à autora VALDECINA APARECIDA DE 

OLIVEIRA, em consequência, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Para 

isso: CONDENO o Requerido Instituto Nacional do Seguro Social a 

conceder o benefício de aposentadoria rural por idade a autora, no valor 

de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a 

contar da data do requerimento administrativo do benefício (01/06/2018). 

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora concedido, no prazo de 

30 (trinta) dias, independentemente do trânsito em julgado, juntando nos 

autos comprovante do cumprimento de referido comando. Ainda quando 

as prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária 

pelo INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 

11.430/2006 (09/2006 em diante) que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91, 

a partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora de mora segundo 

a remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação (art. 

1.º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009). A 

correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal. ISENTA a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 

7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (valores devidos até a data desta sentença), nos termos da 

Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. Não havendo recurso 

voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com 

o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 29 de abril de 2020. Janaína Cristina 

de Almeida Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 107868 Nr: 6994-54.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Ferreira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELTON SCHWINGEL - 

OAB:14175/A, Valter da Silva Costa - OAB:OAB/MT 9704-A

 Vistos.

Segue protocolo de envio das Informações do HABEAS CORPUS Nº 

1008608-89.2020.8.11.0000. Que seja cumprido integralmente a decisão 

proferida em Liminar.

 "Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para 

converter a

custódia preventiva em domiciliar do paciente, o qual deverá permanecer 

recolhido 24 (vinte e quatro) horas por dia em

sua residência, localizada à rua Nova Esperança, nº 145, lote 2, bairro 

Jardim Planalto, Confresa/MT (ID 40402483), não

podendo se ausentar sem autorização judicial, sob pena de revogação 

(CPP, art. 318, II e IX)."

Sendo que , a própria decisão liminar sirva excepcionalmente como alvará 

de soltura.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, com as cautelas legais.

 Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000363-86.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CLAUDIO DE CARVALHO (TESTEMUNHA)

EUDES MARCOS DE BRITO GARCIA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO INACIO FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANK MONEZZI SOARES OAB - MT24820/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O DOUTO CAUSÍDICO DA DECISÃO 

DE ID 31661202.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-75.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LEMES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000657-75.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.721,02 

ESPÉCIE: [Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto 

Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MANOEL LEMES DO PRADO Endereço: RUA 24 DE 

JUNHO, S/N, CENTRO, GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Endereço: SICREDI, 

AVENIDA ASSIS BRASIL 3940, SÃO SEBASTIÃO, PORTO ALEGRE - RS - 

CEP: 91060-900 Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE MT Endereço: R Professora Maria Flores, 2037, centro, 

GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 28/09/2020 Hora: 
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14:00 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 29 de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-40.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DIAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000185-40.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 5.532,92 

ESPÉCIE: [Lei de Imprensa]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: IRACI DIAS DA CRUZ Endereço: 

RESIDENCIAL EDELMIRA, 06, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

Endereço: Avenida Alphaville, 779, 779, Empresarial 18 do Forte, BARUERI 

- SP - CEP: 06472-900 Impulsiono os autos com fulcro na PORTARIA n. 

283/2020-PRES, DE 13 DE ABRIL DE 2020 que autoriza a realização de 

sessão de julgamento por vídeo conferência no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de intimar VOSSA 

SENHORIA na qualidade de advogado da parte , para manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias , se tem interesse na realização da audiência de 

conciliação por vídeo conferência. PORTO ESPERIDIÃO, 29 de abril de 

2020. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003516-34.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON JOSE JUSTO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1003516-34.2019.8.11.0011 Valor da causa: R$ 10.719,59 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ILSON JOSE JUSTO DA SILVA Endereço: Rua Ernesto da Silva, s/n, 

Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: B2W COMPANHIA DIGITAL Endereço: LOJAS AMERICANAS S/A, 

RUA SACADURA CABRAL 102, SAÚDE, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20081-902 Impulsiono os autos com fulcro na PORTARIA n. 

283/2020-PRES, DE 13 DE ABRIL DE 2020 que autoriza a realização de 

sessão de julgamento por vídeo conferência no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de intimar VOSSA 

SENHORIA na qualidade de advogado da parte , para manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias , se tem interesse na realização da audiência de 

conciliação por vídeo conferência. PORTO ESPERIDIÃO, 29 de abril de 

2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 
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dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-88.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

KLISMAO ESPINOZA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000111-88.2017.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: KLISMAO ESPINOZA BATISTA 

Endereço: Rua João Ferreira, 02, QUADRA 08, Jardim Primavera, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 21/09/2020 Hora: 

16:00 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 29 de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-59.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA MARTINS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

8009999-59.2017.8.11.0098. REQUERENTE: MARIA ROSA MARTINS 

NEVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 1. Vistos. 2. Considerando o 

pleito retro, expeça-se alvará na forma eletrônica pelo sistema SisconDJ, 

com crédito/transferência para a conta bancária indicada, e, DETERMINO 

que seja dada ciência ao advogado constituído, via DJE, devendo este 

informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o recebimento da quantia devida. 3. 

Decorrido o prazo in albis, será interpretado como anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação. 4. 

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se, mediante o pagamento das eventuais custas processuais e 

as baixas e anotações pertinentes. 5. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Porto Esperidião/MT, 22 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000315-84.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

NELTON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSSERRAND MASSIMO VOLPON OAB - GO0030669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

Vistos. O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não 

se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Além disso, pouco 

importa a mera afirmação da parte na inicial de que não está em condições 

de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, 

posto que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, é preciso que a parte requerente 
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demons t re  se r  e fe t i vamente  desprov ida  de  recu rsos 

econômico-financeiros, sob pena de desvirtuamento do instituto e do 

propósito da lei. Cumpre ressaltar que quando se concede o benefício da 

gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços judiciários, fato 

gerador da obrigação de recolher custas, não são graciosos. Por isso, a 

gratuidade não pode ser concedida de maneira indiscriminada, sem 

maiores cuidados. Há de se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os 

benefícios. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos 

suficientes para afastar a presunção, em especial a natureza e objeto da 

ação, bem como a contra-tação de advogado particular. Ora, somente em 

casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando 

a mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, 

efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento 

das custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu 

próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do 

trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) 

cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de 

crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto 

de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas e despesas processuais, sob pena de 

extinção, sem nova intimação. Int.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000321-91.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ARMANDO CARNEIRO VERAS OAB - TO5057 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GORGEN (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que junte nos autos 

as peças informadas como anexos na carta precatória, e promova o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária da distribuição desta 

missiva, bem como o recolhimento do valor da diligência mediante emissão 

de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > 

serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o 

cumprimento do Mandado de Citação, uma vez que não consta nos autos 

informação sobre concessão de assistência judiciária gratuita. Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000052-52.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELI PALMEIRA PASOTI OAB - 958.214.491-20 (REPRESENTANTE)

ALEKSANDER PASOTI FOSSA OAB - 226.122.148-79 (REPRESENTANTE)

ALEKSANDER PASOTI FOSSA OAB - SP0262323S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

QUERÊNCIA VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA Av. CD, s/n, Qda 06 - Lotes 4, 6 

e 8 - Setor C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO 

PROCESSO n. 1000052-52.2020.8.11.0080 Valor da causa: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: [Regime de Bens Entre os Cônjuges]->HOMOLOGAÇÃO DE 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (112) POLO ATIVO: Nome: ALEKSANDER 

PASOTI FOSSA, CPF nº 226.122.148-79 Endereço: Rua Tocatins, 352, 

Setor H, Querência/MT. Nome: MARCELI PALMEIRA PASOTI, CPF nº 

958.214.491-20 Endereço: Rua Tocatins, 352, Setor H, Querência/MT. 

POLO PASSIVO: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS 

INTERESSADOS, a fim de divulgar a pretendida alteração de bens do 

casamento dos requerentes, acima qualificados, para o regime de 

separação total de bens, na forma do art. 734, §1º, do Código de 

Processo Civil. DECISÃO: Vistos. Publique-se edital com prazo de 30 

(trinta) dias a fim de divulgar a pretendida alteração de bens dos 

requerentes, na forma do art. 734, §1º, do Código de Processo Civil, o que 

será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Após o 

transcurso do prazo legal, conclusos para sentença. Cumpra-se. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NARJANA ROBERTA KROTH, 

digitei. QUERÊNCIA, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000861-76.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE KUBISZESKI (AUTOR(A))

NEIVA GIACOMINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIELY ROBERTI OAB - MT25939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA (REU)

Outros Interessados:

HILDO JOSE DE ALMEIDA (CONFINANTES)

ILARIO CANDIOTTO (CONFINANTES)

JOSE DAMBROS (CONFINANTES)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

Citação dos confinantes. Informo ainda aos advogados, que a escrivania 

não tem acesso ao sistema de informática, devendo eventuais problemas 

juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor 

de Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da 

Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão 

processual.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 62049 Nr: 3471-68.2018.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1) Na forma do art. 465, do CPC, para fins de avalição da 

capacidade ou incapacidade laborativa da parte autora, NOMEIO Dr. Mário 

Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico atuante nesta Comarca, com 

endereço profissional na Clínica da Família, para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população. 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da 

petição inicial e contestação. 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE a perito para 

que agende data, hora e local para realização do exame, devendo 

comunicar a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

que haja tempo hábil para efetuar as intimações necessárias. 

Encaminhe-se cópia deste despacho e dos quesitos apresentados pelas 

partes, além dos documentos pessoais do periciando. 5) Com a juntada do 

Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 do NCPC) 6) Decorrido 

o término do prazo para as partes

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 63096 Nr: 4021-63.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, Claudinei Rocha Pinheiro - OAB:17.950, 

Deusiano Ferreira dos Santos - OAB:6883-A, Deybson Ibiapino 

Costa Santos - OAB:19.171/O, Fabiana Braga Segura Pereira - 

OAB:10965/MT

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial acusatória para o fim de 

CONDENAR o acusado WENES JESUS OLIVEIRA, já qualificado nos autos, 

dando-o como incurso no artigo art. 217-A, c.c. art. 226, inciso II (agente 

ascendente), ambos do Código Penal, por diversas vezes, na forma do 

artigo 71 do Código Penal.Passo à dosimetria da pena (adoção do critério 

trifásico - artigo 68 DO CP), em estrita observância ao princípio 

constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, inciso 

XLVI da Constituição Federal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 66298 Nr: 713-82.2019.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial acusatória para o fim de 

CONDENAR o réu ZAIAS ALVES DE SOUZA, já qualificado nos autos, 

dando-o como incurso no artigo 217-A, c.c. art. 226, II (agente padrasto), 

ambos do Código Penal, por diversas vezes, na forma do artigo 71 do 

Código Penal.Passo à dosimetria da pena (adoção do critério trifásico - 

artigo 68 DO CP), em estrita observância ao princípio constitucional da 

individualização da pena, insculpido no artigo 5º, inciso XLVI da 

Constituição Federal.5. DOSIMETRIA DA PENA

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000861-76.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE KUBISZESKI (AUTOR(A))

NEIVA GIACOMINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIELY ROBERTI OAB - MT25939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA (REU)

Outros Interessados:

HILDO JOSE DE ALMEIDA (CONFINANTES)

ILARIO CANDIOTTO (CONFINANTES)

JOSE DAMBROS (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

QUERÊNCIA VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA Av. CD, s/n, Qda 06 - Lotes 4, 6 

e 8 - Setor C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO PROCESSO 

n. 1000861-76.2019.8.11.0080 Valor da causa: R$ 50.932,97 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: PEDRO JOSE KUBISZESKI Endereço: Rua A1, s/n, Lote 17, 

Quadra 01, Setor A, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 Nome: NEIVA 

GIACOMINI Endereço: Rua A1, s/n, Lote 17, Quadra 01, Setor A, 

QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 POLO PASSIVO: Nome: 

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA Endereço: Rua 

02, 205, Centro, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, DESCONHECIDOS E 

INTERESSADOS, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: O autor, vem por meio de sua advogada, propor 

Ação de Usucapião de Bem Imóvel contra a requerida, ambos acima 

qualificados requerendo o reconhecimento do usucapião do imóvel, 

alegando que a posse é mansa, pacífica e ininterrupta, tendo sido 

adquirida de boa-fé e com justo título, requerendo seja declarado por 

sentença a propriedade da requerente, com o respectivo mandado de 

inscrição do título no Registro de Imóveis, para os devidos efeitos legais. 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel urbano, com área de 

450m², denominado Lote 17 da quadra 01, setor "A", Loteamento Urbano 

Querência – MT, localizado a Rua A-1, matriculado sob o nº. 3.624, junto 

ao CRI de Nova Xavantina – MT. DECISÃO: Vistos. Recebo a inicial. 

Considerando-se o recolhimento das custas judiciais, estando a petição 

inicial devidamente regular, RECEBO-A, nos termos do art. 334 do Código 

de Processo Civil. Cite-se a parte ré para que apresente contestação no 

prazo legal. Citem-se os confinantes para que se manifestem sobre a 

pretensão formulada na petição inicial, opondo (eventualmente) resistência 

ao pedido. Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os 

Requeridos em lugar incerto e eventuais interessados. Intimem-se a União, 

o Estado e o Município cuja área pertence (observar envio dos autos). 

Oficie-se ao Registrador do 1º Ofício da Comarca para que preste 

informações sobre a viabilidade registral do imóvel, opondo eventual 

resistência ao pedido (oficie-se com cópia da petição inicial). Após, ao MP. 

Por fim, conclusos para sentença ou instrução probatória. Às 

providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 
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presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, NARJANA ROBERTA KROTH, digitei. QUERÊNCIA, 29 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-21.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER FRANCISCO BINOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA GOMES OAB - MT22500/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ,impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que apresente 

contrarrazões ao recurso de inominado.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-87.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVINO PAULO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos em razão de 

alegada omissão na sentença proferida por este juízo, segundo a qual a 

embargante afirma que não houve a inversão do ônus da prova com base 

no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor. Vieram 

conclusos os autos. É o relatório. Fundamento e decido. Os Embargos de 

Declaração visam (i) esclarecer a decisão, eliminando-lhe obscuridades 

ou contradições; (ii) integrar a decisão, suprindo-lhe omissões; ou (iii) 

corrigir erros materiais contidos na decisão. Entretanto, o que não se 

admite é o emprego puro e simples dos embargos declaratórios com o 

ESCOPO DE SE REDISCUTIR AQUILO QUE O JUIZ DECIDIU. Nesse caso, 

afirma-se que se trata de caráter puramente infringente. Em regra, quando 

isso acontecer, os embargos deverão ser rejeitados. A propósito, a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim se 

posiciona: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACLARATÓRIOS – EFEITOS 

MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – 

PREQUESTIONAMENTO – AUSENTE VIOLAÇÃO – RECURSO REJEITADO. 

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem 

acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à 

rediscussão do julgado. 3. O magistrado não tem obrigação de refutar 

todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas 

tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido 

pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 

(ED 7196/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 

03/07/2017) Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, 

eis que tempestivos, e OS REJEITO, por inexistir qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 1.022 e seus incisos do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Querência-MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-52.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA COLLACHITI MORETO OAB - MT0009986A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHN DEIVID SCHUSTER (REQUERIDO)

DEBORA GERUSA PEREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000785-52.2019.8.11.0080 Requerente: MARCIA CRISTINA 

CORREIA DA SILVA Requerido: DEBORA GERUSA PEREIRA RODRIGUES e 

JOHN DEIVID SCHUSTER Vistos, etc. Relatório Dispensado na forma do 

art.38 da Lei 9.099/95. Fundamentação Concluída a fase postulatória, 

verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento 

integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na 

espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é 

exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos 

suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e 

formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o 

magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a 

direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 
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adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito o pedido é IMPROCEDENTE. Trata-se de ação de execução de 

título extrajudicial em que a parte autora pretende efetuar a penhora de 

veículo, bem como que a requerida proceda o pagamento de outro veículo 

a que se teria comprometido por contrato e em procuração pública. Em 

sede de embargos à execução, o requerido alegou ausência de requisito 

para validade da execução com base em documento particular, qual seja, 

ausência de testemunhas. Na impugnação aos embargos, a autora afirma 

em que pese não constar assinatura de duas testemunhas, o contrato 

previu expressamente em suas cláusulas 5ª e 7ª a possibilidade de 

execução judicial para caso de descumprimento. Pois bem. Da análise dos 

documentos que acompanham a inicial, percebo que o título apresentado 

pelo autor não possui a assinatura de testemunhas, o que retira a força de 

título executivo, mormente em se tratando de documento particular onde a 

lei exige a presença de duas testemunhas para o ato (CPC, art. 784, III). 

Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSTRUEMNTO PARTICULAR DE CESSÃO E 

TRANSFERENCIA DE DIREITO POSSESSÓRIO – ASSINATURA DE 

TESTEMUNHA AUSENTE – MATERIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSENCIA DE 

PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. Falta ao documento apresentado 

na inicial a executoriedade própria à pretensão deduzida, ante a ausência 

de assinatura de duas testemunhas. Contrato particular sem assinatura de 

duas testemunhas não é título executivo. (Ap 153029/2016, DES. 

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 

21/03/2017). (TJ-MT – APL.: 00000172220138110059 153029/2016, 

Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 

14/03/2017, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017) 

(grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO JUNTADO APÓS 

SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. CONTRATO PARTICULAR SEM 

ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSENCIA DE EXECUTIVIDADE. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À 

INICIAL IMPOSSIBILIDADE. VARA ESPECIALIZADA. É impossível a 

apresentação de documentos em sede de apelação se a parte não 

demonstrar motivo de força maior para não tê-los apresentado 

anteriormente. As alegações devem ser comprovadas antes das 

decisões, não depois. Os título executivos extrajudiciais somente são 

aqueles indicados em lei, sejam os enumerados no art. 784 do Código de 

Processo Civil, sejam outros a que a lei atribui força executiva. O 

documento particular que não esteja assinado por duas testemunhas, 

conquanto possa ser certo e líquido, é inexigível, sendo, por conseguinte, 

nula a execução nele lastreada, nos termos do art. 803, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Descabida a concessão de oportunidade à parte para 

conversar da execução em ação monitória, ante o necessário 

deslocamento de competência da vara especializada. Apelação 

d e s p r o v i d a .  ( T J - D F  0 7 2 5 8 1 1 5 3 2 0 1 7 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0725811-53.2017.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 03/10/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE: 08/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifo nosso). Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000121-55.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

NERSIO COELHO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILLO CAVALCANTE DA SILVA OAB - GO38926 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos em razão de 

alegada contradição e omissão na sentença proferida por este juízo que 

extinguiu o processo, ante a incompetência do juízo para o julgamento da 

causa, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso IV, 

da lei nº 9.099/95, Vieram conclusos os autos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Os Embargos de Declaração visam (i) esclarecer a decisão, 

eliminando-lhe obscuridades ou contradições; (ii) integrar a decisão, 

suprindo-lhe omissões; ou (iii) corrigir erros materiais contidos na decisão. 

Entretanto, o que não se admite é o emprego puro e simples dos embargos 

declaratórios com o ESCOPO DE SE REDISCUTIR AQUILO QUE O JUIZ 

DECIDIU. Nesse caso, afirma-se que se trata de caráter puramente 

infringente. Em regra, quando isso acontecer, os embargos deverão ser 

rejeitados. A propósito, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso assim se posiciona: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE 

ACLARATÓRIOS – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSENTE VIOLAÇÃO – 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, 

não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido 

caráter infringente. 2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de 

inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. O magistrado não tem 

obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de 

alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas 

conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. 

(STJ, EDcl no MS 21.315/DF) (ED 7196/2017, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) Diante do exposto, CONHEÇO 

dos embargos de declaração, eis que tempestivos, e OS REJEITO, por 

inexistir qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 e seus incisos 

do Código de Processo Civil. Intime-se. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Querência-MT. 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-40.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos em razão de 

alegada omissão na sentença proferida por este juízo que condenou a 

reclamada a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de 

indenização por danos morais ocasionados a reclamante. Vieram 

conclusos os autos. É o relatório. Fundamento e decido. Os Embargos de 

Declaração visam (i) esclarecer a decisão, eliminando-lhe obscuridades 

ou contradições; (ii) integrar a decisão, suprindo-lhe omissões; ou (iii) 

corrigir erros materiais contidos na decisão. Entretanto, o que não se 

admite é o emprego puro e simples dos embargos declaratórios com o 

ESCOPO DE SE REDISCUTIR AQUILO QUE O JUIZ DECIDIU. Nesse caso, 

afirma-se que se trata de caráter puramente infringente. Em regra, quando 

isso acontecer, os embargos deverão ser rejeitados. A propósito, a 
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jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim se 

posiciona: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACLARATÓRIOS – EFEITOS 

MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – 

PREQUESTIONAMENTO – AUSENTE VIOLAÇÃO – RECURSO REJEITADO. 

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem 

acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à 

rediscussão do julgado. 3. O magistrado não tem obrigação de refutar 

todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas 

tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido 

pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 

(ED 7196/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 

03/07/2017) Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, 

eis que tempestivos, e OS REJEITO, por inexistir qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 1.022 e seus incisos do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Querência-MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-05.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ARNO LUIS WEISS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da 

sentença lançada nos autos. Aduziu a parte embargante que houve 

omissão na sentença proferida por este Juízo, uma vez que não se referiu 

a Repetição do Indébito, bem como a sustação do protesto efetivado sob o 

nº 12.823, do Livro 65, fls. 68 do 2º Ofício de Querência/MT. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Analisados os 

autos, observo que quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores 

cobrados, dispõe o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor: Art. 42, § único – “O consumidor cobrado em quantia indevida 

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável”. Nos autos não ficou comprovada a má-fé 

do banco requerido, o que afasta a aplicação do art. 42, § único do Código 

de Defesa do Consumidor. Sendo assim, a devolução dos valores 

descontados indevidamente deverá ocorrer na forma simples. Nesse 

sentido: EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA 

–DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – NÃO DEMONSTRADA 

MÁ-FÉ DO CREDOR – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – INCABÍVEL – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – OBSERVANCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE – HONORÁRIOS 

DE SUCUMBÊNCIA – MAJORADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE 

MODIFICADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE – 

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO PROVIDO. (TJ-MS – APL: 

08019151420158120035 MS 0801915-14.2015.8.12.0035, Relator: Juiz 

José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 11/06/2019, 1ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2019). (grifo nosso). Em 

contrapartida, como já reconhecida a inexistência do débito em discussão 

neste processo, é cabível a sustação do protesto que fora efetivado. Isso 

posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, 

apenas para determinar a sustação do protesto efetivado sob o nº 12.823, 

do Livro 65, fls. 68 do 2º Ofício de Querência/MT. Intime-se. Submeto a 

presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. 

Querência-MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-17.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON NOLETO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA 

E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000658-17.2019.8.11.0080 Polo Ativo: WILTON NOLETO DOS 

SANTOS Polo Passivo: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU Vistos, etc. 

Relatório Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamentação 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. No 

presente caso, o requerente alega que no dia 02/09/2019 teria 

comparecido à agencia da requerida com a intenção de realizar a abertura 

de uma conta corrente, contudo, não teria sido possível concretizar a 

abertura por constar uma restrição em seu nome junto ao Banco Central. 

Em sede de contestação, o requerido alegou que foi realizada uma 
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pesquisa cadastral e análise de riscos e identificou que havia um prejuízo 

no SCR do requerente. Que é impossível aplicar as normas do Código de 

Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que se trata de relação 

entre cooperativa e cooperado, não podendo se confundir a cooperativa 

com instituição bancária. Em que pese os contratos tenham sido 

celebrados entre cooperativa de crédito e o cooperativado, não se pode 

ignorar que atualmente as cooperativas de crédito são equiparadas às 

instituição financeiras, visto que realizam operações financeiras típicas e 

inerentes às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, tais 

como contrato de abertura de crédito em conta corrente, contratos de 

financiamento, contratos de empréstimo, etc. Por esta razão, a defesa 

apresentada vem embasada na incidência das regras da lei nº 4.595/64. 

Assim, se equiparadas às instituições financeiras para a realização de 

operações de crédito, obviamente que também devem ser equiparadas a 

estas no que diz respeito à incidência do Código de Defesa do Consumidor 

em relação as suas atividades. Além disso, a disposição contida no §2º do 

CDC é taxativa neste sentido. Portanto, o Código de Defesa do Consumidor 

incide no caso em apreço também segundo a jurisprudência: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA OPOSTA EM 

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTRATOS DE ABERTURA DE 

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - 

ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR POR SE TRATAR DE COOPERATIVA DE PESSOAS E NÃO 

DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCABIMENTO - CONTRATOS QUE 

CARACTERIZAM OPERAÇÃO DE NATUREZA FINANCEIRA - INCIDÊNCIA 

DO CDC – COOPERATIVA DE CRÉDITO COMPARADA A FORNECEDOR - 

RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - PRECEDENTES DO STJ - 

PREVALÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CLIENTE - PARTE 

HIPOSSUFICIENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

Consoante precedentes do STJ, as cooperativas de crédito se equiparam 

às instituições financeiras, razão pela qual se aplica o Código de Defesa 

do Consumidor aos contratos de crédito firmados com seus cooperados. 

Tratando-se de relação de consumo na qual o agravado/cliente é a parte 

hipossuficiente, deve o CDC ser aplicado aos contratos sob análise, com a 

anulação da cláusula contratual de eleição do foro, prevalecendo a regra 

do domicílio do cliente/agravado. (N.U 0079140-91.2009.8.11.0000, , 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/10/2010, Publicado no DJE 26/10/2010) (grifo 

nosso). Pois bem. A mera negativa não consubstancia, por si mesma, 

qualquer ilicitude, nem tampouco caracteriza lesão de cunho moral. A 

concessão de crédito, como é sabido, constitui-se em uma liberalidade do 

credor, que pode condicioná-la a critérios ou requisitos como a 

pontualidade do solicitante, com base no histórico que deflui da própria 

relação mantida com o cliente/interessado, operações financeiras 

anteriores, enfim. A autora não trouxe aos autos qualquer prova de que 

tenha sido submetida a situação vexatória ou humilhante. Reporto-me ao 

precedente jurisprudencial sobre o tema em questão: Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. RECUSA DE 

CONCESSÃO DE LINHA DE CRÉDITO. FACULDADE DO FORNECEDOR EM 

CONCEDER CRÉDITO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. A recusa da concessão de linha de crédito, por si só, 

não gera danos morais indenizáveis, pois conceder ou não o crédito ao 

consumidor constitui faculdade/liberdade da instituição bancária, mediante 

análise do perfil do requerente, quanto ao risco da operação, bem como 

por meio de apreciação do relacionamento cliente- banco e outros critérios 

estabelecidos pela instituição financeira. Caso dos autos em que não 

restou comprovada a ocorrência de negativa injustificada por parte do 

fornecedor de produtos e serviços, tampouco de que tenha ocorrido 

qualquer abuso, excesso, e/ou constrangimento do consumidor nas 

tratativas preliminares à contratação. Não fosse isso, no caso concreto, 

não restou comprovada nenhuma violação a direito personalíssimo capaz 

de gerar danos morais indenizáveis. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70082529082, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 

30-10-2019). (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO. PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO 

FUNDIÁRIO (PRONAF). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. ATRASO NO PAGAMENTO DE ANTERIOR EMPRÉSTIMO. 

RESTRIÇÃO INTERNA. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. 

AUSENCIA DE ATO ILÍCITO. LIBERDADE DE CONTRATAR. MERO 

ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO. INDEVIDA. No caso, descabida a condenação do réu à 

devolução de valor, ainda que de forma simples, pois a devolução prevista 

no art. 42 do CDC, exige prova do pagamento indevido e da má-fé do 

credor. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. A recusa da instituição 

financeira na concessão de financiamento, por si só, não se revela capaz 

de provocar danos morais, pois conceder ou não o crédito ao consumidor 

constitui faculdade da instituição bancária, mediante análise do perfil do 

requerente, quanto ao risco da operação, bem como por meio de 

apreciação do relacionamento cliente-banco e outros critérios ao alvedrio 

da instituição financeira. Precedentes desta Corte. DESPROVERAM O 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70065311870, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva 

Ribeiro, Julgado em 19/08/2015) (grifo nosso Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY 

LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-02.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON NOLETO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000659-02.2019.8.11.0080 Polo Ativo: WILTON NOLETO DOS 

SANTOS Polo Passivo: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO Vistos, etc. Relatório 

Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamentação 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 
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incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. No 

presente caso, o requerente alega que no dia 02/09/2019 teria 

comparecido à agencia da requerida com a intenção de realizar a abertura 

de uma conta corrente, contudo, não teria sido possível concretizar a 

abertura por constar uma restrição em seu nome junto ao Banco Central. 

Em sede de contestação, o requerido alegou que foi realizada uma 

pesquisa cadastral e análise de riscos e identificou que havia um prejuízo 

no SCR do requerente. Que é impossível aplicar as normas do Código de 

Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que se trata de relação 

entre cooperativa e cooperado, não podendo se confundir a cooperativa 

com instituição bancária. Em que pese os contratos tenham sido 

celebrados entre cooperativa de crédito e o cooperativado, não se pode 

ignorar que atualmente as cooperativas de crédito são equiparadas às 

instituição financeiras, visto que realizam operações financeiras típicas e 

inerentes às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, tais 

como contrato de abertura de crédito em conta corrente, contratos de 

financiamento, contratos de empréstimo, etc. Por esta razão, a defesa 

apresentada vem embasada na incidência das regras da lei nº 4.595/64. 

Assim, se equiparadas às instituições financeiras para a realização de 

operações de crédito, obviamente que também devem ser equiparadas a 

estas no que diz respeito à incidência do Código de Defesa do Consumidor 

em relação as suas atividades. Além disso, a disposição contida no §2º do 

CDC é taxativa neste sentido. Portanto, o Código de Defesa do Consumidor 

incide no caso em apreço também segundo a jurisprudência: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA OPOSTA EM 

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTRATOS DE ABERTURA DE 

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - 

ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR POR SE TRATAR DE COOPERATIVA DE PESSOAS E NÃO 

DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCABIMENTO - CONTRATOS QUE 

CARACTERIZAM OPERAÇÃO DE NATUREZA FINANCEIRA - INCIDÊNCIA 

DO CDC – COOPERATIVA DE CRÉDITO COMPARADA A FORNECEDOR - 

RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - PRECEDENTES DO STJ - 

PREVALÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CLIENTE - PARTE 

HIPOSSUFICIENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

Consoante precedentes do STJ, as cooperativas de crédito se equiparam 

às instituições financeiras, razão pela qual se aplica o Código de Defesa 

do Consumidor aos contratos de crédito firmados com seus cooperados. 

Tratando-se de relação de consumo na qual o agravado/cliente é a parte 

hipossuficiente, deve o CDC ser aplicado aos contratos sob análise, com a 

anulação da cláusula contratual de eleição do foro, prevalecendo a regra 

do domicílio do cliente/agravado. (N.U 0079140-91.2009.8.11.0000, , 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/10/2010, Publicado no DJE 26/10/2010) (grifo 

nosso). Pois bem. A mera negativa não consubstancia, por si mesma, 

qualquer ilicitude, nem tampouco caracteriza lesão de cunho moral. A 

concessão de crédito, como é sabido, constitui-se em uma liberalidade do 

credor, que pode condicioná-la a critérios ou requisitos como a 

pontualidade do solicitante, com base no histórico que deflui da própria 

relação mantida com o cliente/interessado, operações financeiras 

anteriores, enfim. A autora não trouxe aos autos qualquer prova de que 

tenha sido submetida a situação vexatória ou humilhante. Reporto-me ao 

precedente jurisprudencial sobre o tema em questão: Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. RECUSA DE 

CONCESSÃO DE LINHA DE CRÉDITO. FACULDADE DO FORNECEDOR EM 

CONCEDER CRÉDITO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. A recusa da concessão de linha de crédito, por si só, 

não gera danos morais indenizáveis, pois conceder ou não o crédito ao 

consumidor constitui faculdade/liberdade da instituição bancária, mediante 

análise do perfil do requerente, quanto ao risco da operação, bem como 

por meio de apreciação do relacionamento cliente- banco e outros critérios 

estabelecidos pela instituição financeira. Caso dos autos em que não 

restou comprovada a ocorrência de negativa injustificada por parte do 

fornecedor de produtos e serviços, tampouco de que tenha ocorrido 

qualquer abuso, excesso, e/ou constrangimento do consumidor nas 

tratativas preliminares à contratação. Não fosse isso, no caso concreto, 

não restou comprovada nenhuma violação a direito personalíssimo capaz 

de gerar danos morais indenizáveis. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70082529082, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 

30-10-2019). (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO. PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO 

FUNDIÁRIO (PRONAF). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. ATRASO NO PAGAMENTO DE ANTERIOR EMPRÉSTIMO. 

RESTRIÇÃO INTERNA. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. 

AUSENCIA DE ATO ILÍCITO. LIBERDADE DE CONTRATAR. MERO 

ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO. INDEVIDA. No caso, descabida a condenação do réu à 

devolução de valor, ainda que de forma simples, pois a devolução prevista 

no art. 42 do CDC, exige prova do pagamento indevido e da má-fé do 

credor. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. A recusa da instituição 

financeira na concessão de financiamento, por si só, não se revela capaz 

de provocar danos morais, pois conceder ou não o crédito ao consumidor 

constitui faculdade da instituição bancária, mediante análise do perfil do 

requerente, quanto ao risco da operação, bem como por meio de 

apreciação do relacionamento cliente-banco e outros critérios ao alvedrio 

da instituição financeira. Precedentes desta Corte. DESPROVERAM O 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70065311870, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva 

Ribeiro, Julgado em 19/08/2015) (grifo nosso Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY 

LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-79.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DOS SANTOS PAES LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000143-79.2019.8.11.0080 Polo Ativo: VALDECI DOS SANTOS 

PAES LANDIM Polo Passivo: OI BRASIL TELECOM Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO Concluída a fase 

postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o 

julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção 

probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão 

controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos 

documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas 

pelas partes e formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto 

que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe 

a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 
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(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito o pedido é PARCIALMENTE PROCEDENTE. Trata-se de ação de 

reclamação em que a parte autora alega que realizou contrato de telefonia 

móvel com a requerida, porém esta começou a cobrar valores em 

descordo com o pactuado. Pleiteia a declaração de inexigibilidade do 

débito e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

requerida compareceu à audiência de conciliação, conforme se denota do 

termo de audiência juntado nos autos (ID 19738522), porém não 

apresentou resposta escrita. Assim, decreto à revelia da parte requerida, 

eis que, devidamente citada e intimada, deixou de apresentar contestação 

no prazo legal. Como consequência, presumem-se verdadeiros os fatos 

articulados na inicial, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. A 

presunção, contudo, não é absoluta e deve a decisão, a par do que já 

determinou a Constituição Federal, ser fundamentada. O pedido inicial 

baseia-se em prova documental inequívoca, consubstanciada em extrato 

das últimas contas, na qual entre os meses de março à novembro de 

2018, houve uma média de consumo de R$ 142,04 (cento e quarenta e 

dois reais e quatro centavos), enquanto que nos meses de dezembro e 

janeiro esta média subiu absurdamente. Deve-se aplicar ao caso o Código 

de Defesa do Consumidor, afastando-se qualquer resolução que o 

contrarie, pois, por ser Lei Federal, o Código de Defesa do Consumidor 

prevalece sobre norma infralegal. Sabemos que quem deve zelar pela 

prestação de serviços não é o consumidor e sim o fornecedor. Este 

exerce atividade econômica lucrativa, auferindo lucros, portanto, e não 

pode transferir ao consumidor caso haja prejuízo de sua atividade. Nos 

termos do artigo 14 da Lei 8078/90: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Assim, qualquer problema na prestação de serviço 

deve ser atribuído ao fornecedor, salvo quando houver culpa do 

consumidor, o que no presente caso não ficou comprovada. Com efeito, 

tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo provar, 

satisfatoriamente, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de 

Processo Civil, combinado com o art.6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor Competia à requerida comprovar a exigibilidade dos valores 

cobrados, sem deixar nenhuma dúvida, demonstrando a contratação e, 

especificamente, quais os serviços excedentes que foram cobrados e a 

efetiva utilização destes pelo consumidor, sob pena de se reputar 

inexigível todo e qualquer valor dele cobrado. Contudo, não o fez. Assim, 

pode-se concluir pela falha na prestação do serviço, motivo suficiente 

para declarar a inexigibilidade do valor excedente cobrado nas faturas 

com vencimento em dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Para a 

configuração do dano moral, o julgador deve ter por base a lógica 

razoável decorrente dos fatos que lhes são apresentados pelos 

demandantes, reputando dano apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou 

humilhação que, demonstrando-se anormais, venham a interferir 

intensamente, no comportamento psicológico do indivíduo, acarretando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Portanto, o dano moral 

resulta de evidente infração ao conteúdo de direitos integrantes da 

personalidade, conforme a principiologia jurídica adotada pelo artigo 5º, V 

e X da Constituição Federal. Deve-se levar em consideração, para evitar 

situações que afrontam ao direito positivo pátrio, a existência de fatos que 

denotam a ocorrência de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação 

ou sensibilidade exacerbada, os quais estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do cotidiano, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Na verdade, pequenos dissabores e expectativas 

frustradas no dia-a-dia nem sempre são indenizáveis, sob pena de a vida 

social tornar-se inviável. Realmente, a vida em sociedade importa em 

conflitos permanentes e muitas vezes inevitáveis, mas, a despeito dos 

dissabores que possam causar, nem todos podem dar margem à 

indenização. Ademais, pelo que se extrai dos autos, nenhum outro 

acontecimento decorreu de tal conduta, ou seja, não teve a aludida parte 

seu nome maculado, perante a sociedade, enfim, nenhum efeito negativo 

lhe foi perpetrado em razão do referido acontecimento. A jurisprudência 

da Turma Recursal Única de Mato Grosso é pacífica no sentido de que só 

a dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: "ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA Recurso  Inom inado  n º 

0062640-68.2014.811.0001 Origem: Quinto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: Marinalva Dias. Recorrida: Embracon Administradora 

de Consórcio Ltda. Data do Julgamento: 14/07/2017. E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES PAGOS - ACOLHIDO - SITUAÇÃO VEXATÓRIA - PROVA 

MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE A PARTE CONSUMIDORA - 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELA 

RECLAMADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO 

ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas 

pagas pelo participante far-se-á nos moldes previstos no contrato. Para a 

configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a 

direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da 

Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. O mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações 

corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, 

não são suficientes para caracterizar o dano moral. Recurso conhecido e 

parcialmente provido." Nestes termos, não se denota qualquer prejuízo 

moral no caso em análise. A situação em apreço configura-se como mero 

dissabor ou transtorno comum decorrente de relação comercial, o que, 

salvo prova em contrário da existência de real constrangimento ou 

exposição da pessoa à situação vexatória, não é suficiente para 

caracterizar a ocorrência de dano passível de indenização. Desta forma, 

em razão do acima exposto, inexistindo danos morais a serem 

contemplados, não cabe a consequente reparação, pois, in casu, não 

restou comprovado qualquer prejuízo que pudesse, porventura, ensejar tal 

sua reparação. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para 

DECLARAR inexigível o débito relativo aos meses de dezembro/2018 e 

janeiro/2019. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. 

Querência-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000162-22.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA JUNGES RABELO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000162-22.2018.8.11.0080 Polo Ativo: ANGELA JUNGES 

RABELO Polo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

LANÇAMENTO FISCAL, onde, em síntese, afirma a parte autora que foi 

surpreendida com o Aviso de Cobrança Fazendária nº 

253485/337/76/2018, no valor de R$ 129.873,70 (cento e vinte e nove mil 

oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos), oriunda da falta de 

recolhimento de ITCD. Que referida notificação de cobrança teve origem 

no processo administrativo 5161454/2015, cujo interessado é José Abílio 

Junges o qual requereu consulta tributária para doação de bem imóvel, 

com emissão de GIA de ITCD, sendo que referida consulta não se 

materializou, oportunidade na qual fora solicitado o cancelamento da GIA 

ITCD 81431, haja vista a desistência da doação almejada. Em sede de 

contestação, aduz a requerida que existe a assinatura do doador na 

referida GIA, comprovando a legalidade do débito. Que embora a 

declarante tenha solicitado o cancelamento da GIA, não procedeu a 

juntada aos autos da matrícula atualizada do imóvel, documento 

indispensável para apuração da veracidade das informações. A parte 

requerente apresentou aos autos parecer do Fisco Estadual em âmbito 

administrativo, no qual conclui pela improcedência do lançamento de ITCD 

realizado, acatando as razões de baixa pleiteados pela contribuinte. Pois 

bem. Da analise dos autos, a parte autora atendeu no prazo indicado (30 

dias), a solicitação contida no Termo de Solicitação de Documentos 

Complementares, apresentando cópias das documentações e justificando 

quanto a não apresentação da cópia da escritura pública de doação 

devido a não existência da mesma, tendo em vista a não formalização da 

doação. É notório o fato de que o registro nos órgãos competentes 

somente ocorre com a comprovação do recolhimento do ITCD, que deve 

ser realizado antes mesmo da emissão do formal, da carta de adjudicação 

ou da lavratura da escritura de inventário e partilha. Nesse contexto, não 

há como acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, a 

requerida não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de 

Processo Civil. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, para DECLARAR a inexistência da dívida tributária, 

inerente ao lançamento de ITCMD – Imposto Transmissão Causa Mortis 

Doação de fato gerador inexistente, para declarar anulado o lançamento 

respectivo e o próprio TAD. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Querência-MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-53.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA SOARES DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA APARECIDA MARTINS DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000039-53.2020.8.11.0080 Requerente: ROSICLEIA SOARES 

DE SOUSA Requerido: TANIA APARECIDA MARTINS DIAS Vistos, etc. 

Relatório Dispensado na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Fundamentação 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito o pedido é PROCEDENTE. Trata-se de 

ação de cobrança em que a parte autora requer a procedência do pedido 

para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento do valor descrito 

na inicial em decorrência da emissão de cheques em seu favor, consoante 

documentação juntada aos autos. Devidamente citada, a parte requerida 

não compareceu à audiência de conciliação, conforme se denota do termo 

de audiência juntado nos autos (ID 29992774), nem apresentou resposta 

escrita. Assim, decreto à revelia da parte requerida, eis que, devidamente 

citada e intimada, deixou de apresentar contestação no prazo legal. Como 

consequência, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. A presunção, contudo, não é 

absoluta e deve a decisão, a par do que já determinou a Constituição 
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Federal, ser fundamentada. O pedido inicial baseia-se em prova 

documental inequívoca, consubstanciada em cheques juntados na inicial e, 

além disso, ocorreu a confissão ficta decorrente da revelia, fatos que, 

aliados, resultam na responsabilidade da parte requerida. Com relação ao 

termo inicial para incidência das correções, juros e correção monetária, 

tenho que deve ser contada a partir do inadimplemento, data certa em que 

o débito deveria ter sido pago. Aliás, no que tange à correção monetária, 

sobreleva consignar que a sua aplicação visa manter o poder aquisitivo da 

moeda, sendo o próprio valor em sua manifestação atualizada. Segundo 

anota Theotônio Negrão, a correção monetária não constitui parcela que 

se agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder 

aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão 

numérica do valor monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com 

correção monetária não recebe um plus, mas apenas o que lhe é devido, 

em forma atualizada. (JTA 109/372). (in Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor, 34. ed., Saraiva, p. 1968). Ademais, de 

acordo com o enunciado nº 04 das Turmas Recursais de Mato Grosso, 

"aplica-se nos Juizados Especiais o princípio que contra o revel correm os 

prazos independentemente de intimação. E desnecessária a intimação da 

sentença ao réu revel." Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento da quantia descrita na petição inicial, devendo ser acrescida 

de juros moratórios, na base de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC, ambos desde o inadimplemento da parte requerida. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência-MT 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-68.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SILVA VIEIRA 04500525165 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA GOMES OAB - MT22500/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SEFSTRON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000771-68.2019.8.11.0080 Requerente: GABRIELA SILVA 

VIEIRA Requerido: ALINE SEFSTRON Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Trata-se de ação de execução, e verifico que as 

partes transigiram sobre o objeto desta lide, cujas cláusulas estão 

devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo, ela 

eficácia da sentença com mérito. Assim, considerando o processo 

instruído para eventual homologação, merece acolhimento a pretensão das 

partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Celebrado acordo no bojo do processo de conhecimento é perfeitamente 

possível a sua extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

269, inciso III, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 

10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Ficam as partes cientes 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

cumprimento da obrigação poderá o acordo celebrado ser executado, pois 

terá eficácia de título executivo judicial, nos termos do art. 515 do CPC. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-42.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO EIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA COLLACHITI MORETO OAB - MT0009986A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA DE SOUZA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000818-42.2019.8.11.0080 Requerente: CRISTIANE TESSARO 

EIDT Requerido: MARIA MADALENA DE SOUZA SANTANA Vistos, etc. 

Relatório Dispensado na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Fundamentação 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 
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de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito o pedido é PROCEDENTE. Trata-se de 

ação de cobrança em que a parte autora requer a procedência do pedido 

para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento do valor descrito 

na inicial em decorrência da emissão de nota promissória em seu favor, 

consoante documentação juntada aos autos. Devidamente citada, a parte 

requerida não compareceu à audiência de conciliação, conforme se 

denota do termo de audiência juntado nos autos (ID 29992747), nem 

apresentou resposta escrita. Assim, decreto à revelia da parte requerida, 

eis que, devidamente citada e intimada, deixou de apresentar contestação 

no prazo legal. Como consequência, presumem-se verdadeiros os fatos 

articulados na inicial, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. A 

presunção, contudo, não é absoluta e deve a decisão, a par do que já 

determinou a Constituição Federal, ser fundamentada. O pedido inicial 

baseia-se em prova documental inequívoca, consubstanciada em nota 

promissória juntada na inicial e, além disso, ocorreu a confissão ficta 

decorrente da revelia, fatos que, aliados, resultam na responsabilidade da 

parte requerida. Com relação ao termo inicial para incidência das 

correções, juros e correção monetária, tenho que deve ser contada a 

partir do inadimplemento, data certa em que o débito deveria ter sido pago. 

Aliás, no que tange à correção monetária, sobreleva consignar que a sua 

aplicação visa manter o poder aquisitivo da moeda, sendo o próprio valor 

em sua manifestação atualizada. Segundo anota Theotônio Negrão, a 

correção monetária não constitui parcela que se agrega ao principal, mas 

simples recomposição do valor e poder aquisitivo do mesmo. Trata-se, 

apenas, na verdade, de nova expressão numérica do valor monetário 

aviltado pela inflação. Quem recebe com correção monetária não recebe 

um plus, mas apenas o que lhe é devido, em forma atualizada. (JTA 

109/372). (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 

34. ed., Saraiva, p. 1968). Ademais, de acordo com o enunciado nº 04 das 

Turmas Recursais de Mato Grosso, "aplica-se nos Juizados Especiais o 

princípio que contra o revel correm os prazos independentemente de 

intimação. E desnecessária a intimação da sentença ao réu revel." Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia descrita na 

petição inicial, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% 

ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o inadimplemento da 

parte requerida. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Querência-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000437-34.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. RAMUSKI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS ANDRE DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000437-34.2019.8.11.0080 Requerente: A. T. RAMUSKI & CIA 

LTDA - ME Requerido: ELIAS ANDRE DE LIMA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Trata-se de ação de execução, e verifico que as 

partes transigiram sobre o objeto desta lide, cujas cláusulas estão 

devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo, ela 

eficácia da sentença com mérito. Assim, considerando o processo 

instruído para eventual homologação, merece acolhimento a pretensão das 

partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Celebrado acordo no bojo do processo de conhecimento é perfeitamente 

possível a sua extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

269, inciso III, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 

10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a direito 

disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Ficam as partes cientes 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

cumprimento da obrigação poderá o acordo celebrado ser executado, pois 

terá eficácia de título executivo judicial, nos termos do art. 515 do CPC. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-53.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FILHO CORDEIRO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000966-53.2019.8.11.0080 Polo Ativo: MANOEL FILHO 

CORDEIRO BARBOSA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde suscita o Reclamante, em suma, que teve seu 

nome inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito pelo 

valor de R$ 90,65 (noventa reais e sessenta e cinco centavos), com data 

de inclusão em 20/10/2019 em contrato nº 0368906813. Em sede de 

contestação, afirma a requerida que não cometeu ato ilícito pois os 
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descontos foram previamente aceitos pelo autor e que o contrato foi 

realizado pela vontade livre e consciente das partes. Assevera, que o 

débito em questão decorre da utilização dos serviços fornecidos pela ré, 

os quais foram contratados e aceitos pelo autor. Afirma que a requerida 

agiu em exercício regular de direito. Motivo pelo qual pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub judice verifico 

que muito embora o requerente afirme que a requerida descontou os 

valores indevidamente, denota-se dos autos que o autor, realizou a 

contratação do seguro e autorizou a migração do plano. Fato que se 

denota claramente através da ligação gravada acostada pela reclamada. 

Assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Evidente que o autor 

contratou o serviço, uma vez que, a reclamada comprovou que os termos 

contratuais do plano foram aceitos pelo autor. Forçoso reconhecer que a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de cobrança indevida 

(art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a contratação do plano pelo Reclamante, razão pela 

qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, 

in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se 

em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. 4. PEDIDO CONTRAPOSTO. No que tange ao 

referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela ré à 

exigibilidade, certeza e liquidez do crédito, motivo pelo qual, há de ser 

deferido o pedido contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 5. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a dívida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 6. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

SUGIRO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que a 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor de R$ 90,65 

(noventa reais e sessenta e cinco centavos). SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2% (por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do 

CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da 

causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária e 10% 

referente as custas processuais. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000022-85.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIDE DE JESUS OZORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000022-85.2018.8.11.0080 Polo Ativo: SANDRA RODRIGUES 

Polo Passivo: VALDEIDE DE JESUS OZORIO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO De acordo com o enunciado nº 90 do FONAJE (Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais Cíveis), in verbis, "A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento". Cumpre salientar que a parte promovente pode 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

requerido, até porque não há prejuízo ao réu, pois mesmo vencedor não 

poderia postular honorários da parte contrária. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência-MT. 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000165-74.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

IRON FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUI AGORA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000165-74.2018.8.11.0080 Polo Ativo: IRON FERNANDES DE 

OLIVEIRA Polo Passivo: AQUI AGORA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA 

– ME Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O feito deve ser extinto, 

sem julgamento do mérito, diante da incompetência absoluta da Justiça 

Estadual para dirimir a controvérsia. A análise do Contrato Particular de 

Prestação de Serviço deixa claro que a questão envolve matéria a ser 

dirimida pela Justiça do Trabalho, e não pela Justiça Comum Estadual. De 

fato, a justiça comum é absolutamente incompetente para analisar e julgar 

causas envolvendo ações oriundas da relação de trabalho, nos termos do 

art. 114, I, da Constituição Federal. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO sem análise de mérito, nos termos do 

artigo 51, II da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-32.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DILVONEI DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO48277 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON RUBIO BORSATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEVAO ALEXANDRE ACCADROLLI OAB - PR31895 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000032-32.2018.8.11.0080 Polo Ativo: DILVONEI DA SILVA Polo 

Passivo: CLEVERSON RUBIO BORSATO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu ver, o total desinteresse na 

causa por parte do requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 
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conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95, sem resolução do mérito. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Querência-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-14.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE LOPES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI BERNARDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR OAB - MT19760-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000503-14.2019.8.11.0080 Polo Ativo: DANIELE LOPES DA 

SILVA Polo Passivo: SIDINEI BERNARDI Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Verifico que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de ação de reparação de danos 

materiais ocasionado por acidente de trânsito, em que afirma a parte 

autora que trafegava pela Avenida Norte e que ao adentrar a rotatória foi 

abalroada pelo veículo do requerido, que invadiu sua preferência. Em sede 

de contestação, o requerido aduz que no momento da colisão estava na 

sua preferência, ou seja, já se encontrava contornando a rotatória quando 

a requerente abalroou seu veículo. O cerne da demanda reside na 

alegação de que a parte requerida teria dado causa ao acidente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão existe a parte autora. Senão vejamos as narrativas 

constantes do Boletim de Ocorrência de Trânsito 2019.205165: “... o 

mesmo relata que ao entrar na rotatória não viu ninguém devido a luz do 

sol, apenas ouviu a batida e parou o carro e pediu ajuda para a mesma...” 

(grifo nosso) Pelo sistema legal probatório adotado no Código de Processo 

Civil, incumbe ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito, 

reservado ao réu comprovação do fato extintivo, modificativo ou impeditivo 

do direito alegado, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I. Em outras 

palavras, tem o autor o ônus da ação, ou, na preciosa síntese de 

MOACYR AMARAL SANTOS, “ao autor cumprirá sempre provar os fatos 

constitutivos” (cf. Comentários ao Código de Processo Civil”, IV vol., 2ª 

edição, Rio de Janeiro, Forense, 1977, p. 33). Analisando as provas 

colacionadas aos autos, alegações da inicial, contestação e boletim de 

ocorrência, verifico a ocorrência de culpa por parte do requerido, vez que 

em seu depoimento reconhece que por ocasião da luz do sol não 

conseguiu vislumbrar a requerente. O nexo de causalidade e a culpa do 

réu, portanto, são evidentes. “PROCESSO CIVIL/CIVIL APELAÇÃO CÍVEL 

EM AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA PRESUNÇÃO DO BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO ELIDIDA INVASÃO DE VIA 

PREFERENCIAL INOBSERVÂNCIA DA PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA 

COLISÃO CAUTELA DESATENDIDA CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA 

DEVER DE REPARAR O DANO RECURSO NÃO PROVIDO SENTENÇA 

MANTIDA 1. Apelação cível em ação regressiva de cobrança. 2. O boletim 

de ocorrência de acidente de trânsito goza de presunção juris tantum de 

verdade dos atos jurídicos em geral, ou seja, em caso de ausência de 

prova robusta em sentido contrário, prevalecem como verdadeiras as 

informações nele contidas (RESP 4365/RS), que no caso é a de que o 

acidente foi ocasionado em virtude da atitude culposa do condutor 

apelante ao desobedecer a placa de parada obrigatória. 3. Age com culpa 

exclusiva o condutor que invade a via preferencial, tal como no caso em 

análise, entendimento que vai ao encontro da jurisprudência deste egrégio 

tribunal de justiça, merecendo destaque, ainda, a disposição inserta no art. 

44 do CTB, disciplinando a conduta dos motoristas de forma a garantir a 

passagem de pedestres e veículos que possuem o direito de preferência, 

como era o caso do veículo segurado, prudência desatendida na atitude 

do apelante. 4. Caracterização do nexo de causalidade ante a relação 

existente entre a conduta culposa do motorista apelante e os danos 

suportados pela seguradora apelada, tendo em vista que esta foi obrigada 

a reparar o prejuízo sofrido pelo segurado decorrente do acidente 

causado por aquele. 5. Apelação não provida. Sentença mantida in totum. 

(TJES AC 024040194128 2ª C.Cív. Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo 

Bourguignon J. 05.12.2006).” (grifo nosso) A situação trazida ao 

conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não 

verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora 

ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. 4. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO 

INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

com resolução de mérito, para CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento da quantia de R$ 3.105,00 (três mil cento e cinco reais) a título 

da danos materiais, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base 

de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o 

inadimplemento da parte requerida. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência-MT (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 730 de 841



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-88.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LUIZ GONZAGA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER OAB - RS63804 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000080-88.2018.8.11.0080 Polo Ativo: LUCAS LUIZ GONZAGA 

NETO Polo Passivo: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde em síntese, afirma o autor 

que teria tentado realizar o depósito e venda de seus grãos de soja em 

várias empresas do ramo, mas teria sido informado de que seu produto 

seria bloqueado, em razão de um comunicado da Pantanal Agrícola LTDA. 

Em sede de contestação, a parte requerida alegou, que possui relação 

jurídica com Maximiliano Ronaldo Panazzolo, Geneci Gomes Ferreira e 

Manoel Gonçalves Ferreira, os quais se obrigaram à entregar 118.020 kg 

de soja padrão, o que não foi cumprido, razão pela qual solicitou as 

empresas de venda de grãos da cidade que se abstivessem de comerciar 

os grãos com estes, bem como com o requerente, pois segundo a equipe 

de fiscalização, este estaria sendo utilizado para defraudar o objeto do 

penhor referente à CPR AGRP-MT 006/2017. Na impugnação a 

contestação, a parte requerente afirma que ficou demonstrado que quem 

tem CPR com a impugnada são terceiros, tanto é que a ré não juntou 

nenhum documento que comprovasse qualquer vínculo ou saldo devedor 

que o autor devesse para a mesma. Pois bem. No caso sub judice verifico 

que muito embora a requerida afirme que não violou nenhum direito da 

parte requerente e que inexiste responsabilidade desta para com aquela, 

denota-se dos autos que a parte autora, de fato, sofreu danos 

decorrentes de falha da requerida. Da análise da documentação juntada, 

especialmente da contestação, restou demonstrada que a CPR pertence a 

terceiros estranhos ao processo, configurando portanto responsabilidade 

objetiva. Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um 

prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao 

fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é cabível a 

responsabilização do mesmo. Em se tratando do prejuízo moral, insta 

salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 5.000 (cinco mil reais). 3 . DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para CONDENAR, a 

reclamada a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de 

indenização por danos morais ocasionados a reclamante, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Deixo de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 e 55, da Lei 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Querência-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY 

LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-36.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLDAMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANUSA FERREIRA DE SENA OAB - MT17339/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000508-36.2019.8.11.0080 Polo Ativo: NIVALDO BARBOSA 

DOS SANTOS Polo Passivo: SOLDAMAX COMERCIO DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Vistos, etc. Relatório Dispensado na forma do 

art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamentação Concluída a fase postulatória, 

verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento 

integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na 

espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é 

exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos 

suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e 

formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o 

magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a 

direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 
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e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. No presente caso, o requerente 

alega que adquiriu uma placa vibratória reversível em Barra do Garças-MT, 

sendo que ao utilizar o equipamento, este não funcionou devidamente, 

retornando, desta forma, a máquina para a cidade em que adquiriu. Que 

pela segunda vez ao usar o equipamento este não funcionou, tendo 

retornado a empresa para deixar na garantia, contudo, após isso a 

máquina sumiu. Em sede de contestação, o requerido alegou que o 

equipamento foi comprado no dia 08/01/2018, que após quase 11 meses 

da aquisição, o autor compareceu a empresa para informar defeito no 

equipamento. Que em contato com a fabricante Toyama, esta enviou outro 

motor para o pleno funcionamento da placa vibratória, sendo encaminhada 

uma mensagem para a parte requerente no dia 25/02/2019, informando 

que sua máquina já estava pronta para retirada. Sendo assim, diante da 

versão apresentada pelo requerido, impugnando especificamente os fatos 

alegados, inegável que recaía sobre o autor, a princípio, o ônus de provar 

os fatos constitutivos de seu direito. Explico. Ônus de provar: a palavra 

vem do latim, ónus, que significa cargo, fardo, peso, gravame. Não existe 

obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não 

atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição 

para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e 

na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte. Segundo a regra 

estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem 

afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII,3,2,). O autor 

precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na 

inicial como ensejador de seu direito (Código de Processo Civil Comentado, 

Nelson NeryJúnior e Rosa Maria Andrade Nery, editora RT, SP, 3a edição, 

páginas 614/615). E o demandante não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, juntando aos autos prova do empenho em ver 

solucionado o problema alegado pela parte autora. Ou seja, não há 

substrato fático-probatório contido nos autos para analisar o pedido 

autoral, sendo de rigor a improcedência dos pedidos. Sendo assim, não 

restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil, a 

improcedência da ação é medida que se impõe. Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-68.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000038-68.2020.8.11.0080 Polo Ativo: JOSE LUCIANO DA 

SILVA Polo Passivo: LOJAS AMERICANAS S.A. Vistos, etc. Relatório 

Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamentação 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. No 

presente caso, o requerente alega que em 27/11/2019 efetuou no site da 

ré a compra de um aparelho celular Samsung Galaxy A70 pelo valor de R$ 

399,00 e outro aparelho celular Samsung Galaxy A80 pelo valor de R$ 

595,00, contudo, não recebeu os produtos. Em sede de contestação, a 

requerida alegou ilegitimidade passiva vez que a parte autora não efetuou 

compra por meio do web site da ré, mas que foi vítima de uma prática 

fraudulente denominada como phishing, a qual todo o procedimento 

negocial foi efetuado em um site falso. Realmente, conforme destacou a 

requerida, o autor não apresentou elementos probatórios para lastrear as 

alegações feitas na inicial, uma vez que não demonstrou que a 

negociação foi mantida junto ao site da ré B2W COMPANHIA DIGITAL. Os 

títulos de pagamento apresentados pela parte autora estão em 

dissonância com a política de pagamento utilizado pela requerida, vez que 

o boleto pago pertence ao Banco Bradesco e o boleto autêntico da B2W é 

de origem do Banco do Brasil. Assim, constata-se que não houve 

participação da requerida para o evento discutido pela autora que 

provavelmente foi vítima de phishing, tendo sido direcionada para oferta 

falsa. Confira-se: “Compra e venda. Oferta veiculada pela internet. 

Propositura destinada a obrigar a suposta vendedora a devolver em dobro 

o preço e a indenizar danos morais. Elementos informativos que mostram 

ter sido a autora, porém, vítima de fraude para a qual não concorreu a ré. 

Improcedência da ação autorizada. Recurso improvido. (TJSP - Apelação 

Cível nº 1017725-38.2017.8.26.0309 - 36ª Câmara de Direito Privado em 

sessão permanente e virtual – j. 30 de agosto de 2019, rel. ARANTES 

THEODORO).” (grifo nosso). Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Querência/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000334-27.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS RODRIGUES GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Neto de tal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000334-27.2019.8.11.0080 Polo Ativo: JORGE LUIS RODRIGUES 

GUIMARAES Polo Passivo: ALCIDES JANUÁRIO DE SOUZA NETO Vistos, 

etc. Relatório Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamentação Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos 

autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando 

despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do 

NCPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito 

e foram juntados aos autos documentos suficientes para a comprovação 

das teses apresentadas pelas partes e formação do convencimento do 

julgador. Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, 

de modo que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre 

a necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já 

decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da 

prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide 

não implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os 

aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o 

convencimento do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC 

prevê que no caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os 

requerimentos poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 

370 do NCPC. Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a 

artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos 

apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o 

brocardo “da mihi factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico 

que os aspectos decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de 

modo que está autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). 

Tal entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. No 

presente caso, o requerente alega que foi contratado verbalmente pelo 

requerido para realizar um serviço no Assentamento Rural Pingos D’Água, 

o qual teria gerado um débito no valor de R$ 5.070,00 (cinco mil e setenta 

reais). Nada juntou de documentos que comprovasse as suas alegações. 

Em sede de contestação, o requerido alegou que foi combinado quando da 

prestação do serviço, que este seria realizado por conta e com o 

equipamento do requerente, o qual duraria aproximadamente cinco dias, 

sendo pago o valor após o término total do serviço. Contudo, este não 

teria finalizado o serviço, razão pela qual nada teria a receber. Sendo 

assim, diante da versão apresentada pelo requerido, impugnando 

especificamente os fatos alegados, inegável que recaía sobre o autor, a 

princípio, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Explico. 

Ônus de provar: a palavra vem do latim, ónus, que significa cargo, fardo, 

peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao 

descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a 

parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A 

produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da 

condição de parte. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por 

Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência 

de um fato (Dig. XXII,3,2,). O autor precisa demonstrar em juízo a 

existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu 

direito (Código de Processo Civil Comentado, Nelson NeryJúnior e Rosa 

Maria Andrade Nery, editora RT, SP, 3a edição, páginas 614/615). E o 

demandante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, 

enquanto que não há prova nos autos do alegado pela parte autora. Ou 

seja, não há substrato fático-probatório contido nos autos para analisar o 

pedido autoral, sendo de rigor a improcedência dos pedidos. Sendo assim, 

não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do 

autor, nos termos do artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil, a 

improcedência da ação é medida que se impõe. Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência/MT. (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000108-56.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIBALDO SCHUSTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000108-56.2018.8.11.0080 Polo Ativo: FLORIBALDO SCHUSTER 

Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C 

DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde suscita o Reclamante, em suma, 

que contratou com a ré a prestação de serviços de telefonia móvel na 

modalidade pré-paga e que, após ser surpreendido por um bloqueio na 

sua linha telefônica, tomou conhecimento de que a aludida suspensão se 

deu em virtude do inadimplemento de faturas de seu celular pós-pago, 

alteração contratual alegadamente não solicitada, o que resultou no 
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apontamento dos dados da parte autora aos órgãos de proteção ao 

crédito. Em sede de contestação, afirma que a parte autora migrou a linha 

telefônica em 19/12/2015, do sistema pré-pago para o pacote de serviços 

Vivo Controle Digital – 2GB, o que ocasionou a emissão de faturas 

mensais e o cadastro no sistema interno da ré. A empresa Reclamada 

junta aos autos TELA SISTÊMICA a comprovar suposta relação jurídica, 

porém, sem produzir qualquer prova bilateral, como contrato assinado pela 

parte autora, ou gravação telefônica com registro de protocolo, a justificar 

a suspensão ocorrida. Em razão do deferimento da inversão do ônus da 

prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da 

dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa 

Ré, ante a hipossuficiência técnica do Consumidor, parte hipossuficiente 

da relação consumerista. Nesse sentido: APELAÇÕES – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ORGAOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSENCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTEMICA – PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – 

TERMO INICIAL PARA INCIDENCIA DOS JUROS – EVENTO DANOSO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, CPC – 

RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA 

PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionado não é prova suficiente 

para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco 

a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstancias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. O início dos juros de mora em 

condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será 

a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). Com o provimento do 

recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso 

de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, §11 do 

CPC. (TJMT, N.U 0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 

18/12/2019) Assim, diante da inexistência de provas da contratação dos 

serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir 

de quaisquer das partes, tampouco do Consumidor, a produção de prova 

ou contraprova de fato negativo. Com efeito, resta evidente a falha na 

prestação do serviço da requerida. E, em se tratando de relação 

consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a 

cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se 

fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou 

culpa. Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um 

prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao 

fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é cabível a 

responsabilização do mesmo. Em se tratando do prejuízo moral, insta 

salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 5.000 (cinco mil reais). Por fim, vale ressaltar que é inaplicável o 

teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. 3 . DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos 

da tutela, para CONDENAR, a reclamada a pagar a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a 

reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito que 

originou a negativação, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Querência-MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-71.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da 

sentença lançada nos autos. Aduziu a parte embargante e embargada que 

houve contradição e omissão na sentença proferida por este Juízo, uma 

vez que não restou claramente certificada a inexistência da dívida 

discutida nestes autos. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. Analisados os autos, observo assistir razão as 

partes, haja vista que embora tenha sido fundamentada a decisão pela 

não comprovação da inadimplência da autora, não ficou atestada a 

declaração de inexistência do débito. Isso posto, e por tudo mais que dos 

autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA DAR-LHES PROVIMENTO, certificando a inexistência do débito em 

discussão neste processo. Intime-se. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Querência-MT. 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010105-12.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

WALTYELLIKIS PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA ROCHA MARAES - EPP (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado o relatório conforme preceitua o 

art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Por uma 

questão de ordem pública, o processo precisa ser chamado a ordem. 

Parte da demanda deve ser extinta, sem resolução do mérito, uma vez que 

a parte autora não poderia propor esta ação de embargos de terceiros, em 

sede incidental no sistema dos Juizados Especiais. As regras de 

competência preconizadas pela lei 9.099/95 são cristalinas, senão 

vejamos: Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de 

intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. 

Imperioso trazer à baila o que estabelece o Enunciado 155 do FONAJE, in 
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verbis: ENUNCIADO 155 – Admitem-se embargos de terceiro, no sistema 

dos juizados, mesmo pelas pessoas excluídas pelo parágrafo primeiro do 

art. 8 da lei 9.099/95 (XXIX Encontro – Bonito/MS). Assim, por essas 

regras, observa-se que embora o reclamante tenha ingressado com 

embargos de terceiro de forma incidente, o fez de forma equivocada, pois 

estamos em sede de alçada dos Juizados Especiais, e sendo assim, não 

observou a normativa aplicável, que na verdade autoriza a reclamação pra 

proteção de terceiros, devendo ser provocada como ação autônoma 

(distribuído em apenso), concretizando um fenômeno exógeno processual. 

Neste sistema, em bem da verdade, a intervenção de terceiros em 

fenômeno endoprocessual é terminantemente vedada, por regra clara do 

art. 10 da lei deste rito. Nesse contexto, tratando-se de matéria de ordem 

pública, cabe, de ofício, a correção, o que efetivado, torna a análise desta 

peça, neste Juízo, absolutamente inapropriado, em face do disposto no 

Art. 10º da Lei 9.099/90. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, relativo ao 

pedido incidente de embargo de terceiros, com fulcro nos art. 10, da Lei 

9.099/95. Intime-se a parte autora desta ação, em 5 dias, para que se 

manifeste acerca da continuidade da execução, sob pena de caracterizar 

abandono. Vencido o prazo retro mencionado, certifique a escrivania e 

faça imediatamente conclusos, com ou sem manifestação. Sem 

condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Querência-MT Assinado Digitalmente 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos, etc. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-17.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI FREITAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000988-17.2019.8.11.0079 Polo Ativo: VALDECI FREITAS DOS 

SANTOS Polo Passivo: BANCO PAN Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. MÉRITO Concluída a fase postulatória, verifico que 

constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do 

mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie 

(art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é 

exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos 

suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e 

formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o 

magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a 

direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. Trata-se de ação anulatória de 

contrato de empréstimo pessoal c/c declaratória de inexistência de débito 

c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, onde suscita a 

reclamante, em suma, que existe um débito em seu benefício referente à 

parcela de empréstimos, que jamais realizou e sequer delegou poderes a 

outrem para que fizessem em seu nome. A parte requerida juntou 

contratos devidamente assinados pela parte autora e documentos que 

comprovam o inadimplemento de parcelas. Pois bem. Como asseverado, a 

parte autora alega na inicial inexistência de débito, o que impossibilitaria a 

realização de descontos em sua conta bancária. De outro lado, a parte ré 

apresentou, contratos devidamente assinados, a não configurar nem de 

longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a 

perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. Portanto, é 

possível perceber a semelhança comparando a assinatura da procuração 

e da carteira de identidade, com a assinatura presente nos contratos 

apresentados na contestação. Assim, verifico que foi devidamente 

comprovada a legalidade da dívida. Desta feita, estando comprovada a 

origem do débito e a existência de relação jurídica entre as partes, regular 

foram os descontados em sua conta bancária, sendo de rigor o não 

acolhimento do pleito indenizatório. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-16.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO CARLOS LIMONTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
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Autos nº 1001098-16.2019.8.11.0080 Polo ativo: DIVINO CARLOS 

LIMONTA Polo passivo: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO COM 

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTENCIA DE DÉBITO 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA C/C RESTITUÇÃO 

DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

afirma o autor que realizou um contrato de empréstimo consignado com o 

Banco Daycoval, porém alega que descobriu que se tratava na verdade 

de cartão de crédito consignado, não havendo previsão para o fim dos 

descontos. Na contestação a empresa ré alega que a dívida é devida, 

apresentando documentos como contrato assinado instruído com os 

documentos pessoais do autor, os quais comprovam a origem da dívida. O 

autor peticionou requerendo a desistência da ação. Pois bem, entendo que 

cabe a desistência da ação em qualquer momento do processo, inclusive 

não havendo necessidade da anuência do réu já citado, no entanto, 

verifico que considerando os documentos apresentados pelo Promovido, a 

dívida é devida, visto que a assinatura do réu é IDENTICA aos documentos 

apresentados na inicial. Sendo assim, conforme determina o enunciado 90 

do FONAJE, que declara: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Verifico que há indícios de má-fé, visto que há verossimilhança nas 

alegações da Reclamada. Nesse sentido, forçoso reconhecer que a 

empresa Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos 

termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos 

ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito”. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser 

indenizado, levando-se em conta que o requerido está acobertado pela 

excludente da responsabilidade civil. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

Requer o reclamado a condenação da parte autora em litigância de má-fé, 

por ingressar com ação de ressarcimento sabendo que a dívida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito. 

Pois bem, é indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na 

medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), 

narrando na inicial ter sido ludibriado com a realização de outra operação, 

qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem 

consignável (RMC), comprovando-se a lide temerária. 4. DISPOSITIVO Isto 

Posto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no 

art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado na petição inicial, com 

análise do mérito. Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

NCPC, CONDENO a Reclamante ao pagamento do percentual de 2% (dois 

por cento) do valor da causa, por litigância de má-fé, bem como as custas 

processuais. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 

e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o 

valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária e 

10% referente às custas processuais. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-37.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GOMES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1001019-37.2019.8.11.0079 Polo Ativo: LOURIVAL GOMES DE 

MOURA Polo Passivo: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO Concluída a fase 

postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o 

julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção 

probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão 

controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos 

documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas 

pelas partes e formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto 

que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe 

a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 
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que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. Trata-se de ação anulatória de 

contrato de empréstimo pessoal c/c declaratória de inexistência de débito 

c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, onde suscita a 

reclamante, em suma, que existe um débito em seu benefício referente à 

parcela de empréstimos, que jamais realizou e sequer delegou poderes a 

outrem para que fizessem em seu nome. A parte requerida juntou contrato 

devidamente assinado pela parte autora e documentos que comprovam o 

inadimplemento de parcelas. Pois bem. Como asseverado, a parte autora 

alega na inicial inexistência de débito, o que impossibilitaria a realização de 

descontos em sua conta bancária. De outro lado, a parte ré apresentou, 

contrato devidamente assinado, a não configurar nem de longe a 

possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. Portanto, é possível 

perceber a semelhança comparando a assinatura da procuração e da 

carteira de identidade, com a assinatura presente no contrato apresentado 

na contestação. Assim, verifico que foi devidamente comprovada a 

legalidade da dívida. Desta feita, estando comprovada a origem do débito e 

a existência de relação jurídica entre as partes, regular foram os 

descontados em sua conta bancária, sendo de rigor o não acolhimento do 

pleito indenizatório. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido 

formulado na petição inicial, com análise do mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-46.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA CARDOSO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000999-46.2019.8.11.0079 Polo Ativo: LUIZA CARDOSO DE 

BARROS Polo Passivo: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO Concluída a fase 

postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o 

julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção 

probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão 

controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos 

documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas 

pelas partes e formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto 

que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe 

a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. Trata-se de ação anulatória de 

contrato de empréstimo pessoal c/c declaratória de inexistência de débito 

c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, onde suscita a 

reclamante, em suma, que existem 03 (três) débitos realizados pela 

requerida em seu benefício de aposentadoria e um débito realizado pela ré 

em seu benefício de pensão por morte, referente à parcela de 

empréstimos, que jamais realizou e sequer delegou poderes a outrem para 

que fizesse em seu nome. Na contestação a empresa ré alega que a 

dívida é devida, apresentando documentos como contratos assinados por 

duas testemunhas, vez que a parte autora é analfabeta. Pois bem. Muito 

embora o Autor/Apelado seja pessoa analfabeta, consta do contrato 

entabulado a assinatura de 2 (duas) testemunhas, e o Código Civil, dispõe 

sobre a possibilidade da assinatura a rogo em instrumento particular 

quando se tratar de contrato de prestação de serviços, justamente, o 

caso dos autos, porquanto os contratos são referentes à prestação de 

serviços bancários. Nessa linha, o art. 595 do CC dispõe que: “No contrato 

de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem 

escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas 

testemunhas. ” Portanto, ao analfabeto, como a qualquer pessoa 

impossibilitada de assinar um contrato, duas são as opções possíveis: 1ª) 

poderá pedir para que outra pessoa assine por ele por meio de 

procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, 

como dispõe o § 2º do art. 215 do CC/02, independente do tipo do 

contrato; 2ª) na hipótese de contrato de prestação de serviços poderá ser 

utilizado instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas 

testemunhas, consoante dispõe o art. 595 do Código Civil. Nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DESVANTAJOSO 

FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE 

OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A FORMALIZAÇÃO DO 

INSTRUMENTO – NULIDADE DECRETADA – REPETIÇÃO EM DOBRO – 

AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – DANO 

MORAL – HUMILHAÇÃO E INSEGURAÇA PATENTES ANTE A 

VULNERABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO EM 

QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MINORAÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contrato 

entabulado por analfabeto exige a observância da formalidade prescrita 

no artigo 595 do Código Civil, ou ainda, representação constituída por meio 

de escritura pública, sob pena de nulidade. [...]” (Ap 73195/2015, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015) (Destaquei) Desta feita, na 

contratação de serviços bancários, como é o caso dos autos, a validade 

do negócio jurídico, firmado por pessoa analfabeta, dependente da 

formalização de contrato com assinatura a rogo, e subscrito por duas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 737 de 841



testemunhas, conforme disposto no art. 595 do Código Civil. Nesse 

caminhar, verifico que a parte Apelada acostou aos autos o contrato 

celebrado para com a parte Apelante, bem como os documentos pessoais 

das testemunhas que assinaram os contratos, de forma que cumpriu com 

as formalidades legais aplicadas a espécie, razão pela qual o contrato 

entabulado é plenamente válido. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-84.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARIA FREITAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000796-84.2019.8.11.0079 Polo Ativo: RAQUEL MARIA 

FREITAS DOS SANTOS Polo Passivo: BANCO PAN Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO Concluída a fase 

postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o 

julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção 

probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão 

controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos 

documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas 

pelas partes e formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto 

que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe 

a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. Trata-se de ação anulatória de 

contrato de empréstimo pessoal c/c declaratória de inexistência de débito 

c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, onde suscita a 

reclamante, em suma, que existe um débito em seu benefício referente à 

parcela de empréstimos, que jamais realizou e sequer delegou poderes a 

outrem para que fizessem em seu nome. A parte requerida juntou 

contratos devidamente assinados pela parte autora e documentos que 

comprovam o inadimplemento de parcelas. Pois bem. Como asseverado, a 

parte autora alega na inicial inexistência de débito, o que impossibilitaria a 

realização de descontos em sua conta bancária. De outro lado, a parte ré 

apresentou, contratos devidamente assinados, a não configurar nem de 

longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a 

perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. Portanto, é 

possível perceber a semelhança comparando a assinatura da procuração 

e da carteira de identidade, com a assinatura presente nos contratos 

apresentados na contestação. Assim, verifico que foi devidamente 

comprovada a legalidade da dívida. Desta feita, estando comprovada a 

origem do débito e a existência de relação jurídica entre as partes, regular 

foram os descontados em sua conta bancária, sendo de rigor o não 

acolhimento do pleito indenizatório. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-08.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA CARDOSO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1001008-08.2019.8.11.0079 Polo Ativo: LUIZA CARDOSO DE 

BARROS Polo Passivo: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 
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autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de ação anulatória de contrato de 

empréstimo pessoal c/c declaratória de inexistência de débito c/c 

repetição de indébito e indenização por dano moral, onde suscita a 

reclamante, em suma, que percebeu a redução dos valores recebidos em 

seu benefício do INSS e que após procurar uma agência do referido 

órgão, foi informada da existência de empréstimos consignados que 

afirma não ter realizado, com contrato de nº 805022404 e 805022220. Na 

contestação a empresa ré alega que a dívida é devida, apresentando 

documentos como contratos assinados por duas testemunhas, vez que a 

parte autora é analfabeta. O autor peticionou requerendo a desistência da 

ação. Ressalte-se que, muito embora o Autor/Apelado seja pessoa 

analfabeta, consta do contrato entabulado a assinatura de 2 (duas) 

testemunhas, e o Código Civil, dispõe sobre a possibilidade da assinatura 

a rogo em instrumento particular quando se tratar de contrato de 

prestação de serviços, justamente, o caso dos autos, porquanto os 

contratos são referentes à prestação de serviços bancários. Nessa linha, 

o art. 595 do CC dispõe que: “No contrato de prestação de serviço, 

quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento 

poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. ” Portanto, 

ao analfabeto, como a qualquer pessoa impossibilitada de assinar um 

contrato, duas são as opções possíveis: 1ª) poderá pedir para que outra 

pessoa assine por ele por meio de procuração para que terceiro o 

represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2º do art. 215 do 

CC/02, independente do tipo do contrato; 2ª) na hipótese de contrato de 

prestação de serviços poderá ser utilizado instrumento particular assinado 

a rogo e subscrito por duas testemunhas, consoante dispõe o art. 595 do 

Código Civil. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

CONTRATO DESVANTAJOSO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E 

ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS 

PARA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – NULIDADE DECRETADA – 

REPETIÇÃO EM DOBRO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – 

IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – HUMILHAÇÃO E INSEGURAÇA 

PATENTES ANTE A VULNERABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – VALOR 

FIXADO EM QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MINORAÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contrato 

entabulado por analfabeto exige a observância da formalidade prescrita 

no artigo 595 do Código Civil, ou ainda, representação constituída por meio 

de escritura pública, sob pena de nulidade. [...]” (Ap 73195/2015, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015) (Destaquei) Desta feita, na 

contratação de serviços bancários, como é o caso dos autos, a validade 

do negócio jurídico, firmado por pessoa analfabeta, dependente da 

formalização de contrato com assinatura a rogo, e subscrito por duas 

testemunhas, conforme disposto no art. 595 do Código Civil. Nesse 

caminhar, verifico que a parte requerida acostou aos autos o contrato 

celebrado para com a parte requerente, bem como os documentos 

pessoais das testemunhas que assinaram os contratos, de forma que 

cumpriu com as formalidades legais aplicadas a espécie, razão pela qual o 

contrato entabulado é plenamente válido. Pois bem, entendo que cabe a 

desistência da ação em qualquer momento do processo, inclusive não 

havendo necessidade da anuência do réu já citado, no entanto, verifico 

que considerando os documentos apresentados pelo requerido, a dívida é 

devida, visto que a assinatura das duas testemunhas é IDENTICA aos 

documentos apresentados na inicial. Sendo assim, conforme determina o 

enunciado 90 do FONAJE, que declara: ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Verifico que há indícios de má-fé, visto que há 

verossimilhança nas alegações da Reclamada. Nesse sentido, forçoso 

reconhecer que a empresa Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Assim sendo, in casu, não há que falar-se 

em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o requerido 

está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DISPOSITIVO 

Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com 

fulcro no art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado na petição inicial, com 

análise do mérito. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-03.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUIADES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000976-03.2019.8.11.0079 Polo Ativo: MELQUIADES DOS 

SANTOS Polo Passivo: BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. A parte autora 

apresentou embargos de declaração com efeitos modificativos, afirmando 

erro material ao extinguir o processo sem resolução do mérito, com fulcro 

no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Na sentença ora publicada (ID: 

25872701) consta que embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, a parte requerente não compareceu ao ato e tampouco 

apresentou justificativa plausível da sua ausência. Contudo, da análise 

dos autos, no dia 29/10/2019 foi realizada audiência de conciliação (ID: 

25745627) a qual contou com a presença da parte autora. Os embargos 

foram opostos no prazo legal. Diante do teor da sentença atacada, 

verifica-se que a matéria tratada se reveste de inteira contradição com os 

elementos dos autos, pois por erro material foi extinto o processo, embora 

a parte autora tenha comparecido à audiência. Desse modo, diante dos 

princípios da celeridade e informalidade existentes nos Juizados 

Especiais, RECONHEÇO o embargo apresentado e RETIFICO o decisório 

exarado equivocadamente, como suscitado, passando a constar 

corretamente da seguinte forma: Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita o 

Reclamante, em suma, que existem dois débitos realizados pela requerida 
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em seu benefício, referente à parcelas de empréstimos, que jamais 

realizou e sequer delegou poderes a outrem para que fizessem em seu 

nome. Em sede de contestação, afirma que foram celebrados os contratos 

de nº 22-832248598/18 e 22-832249058/18. Que os valores foram 

disponibilizados por meio de TED/DOC em conta bancária de titularidade do 

consignado. A empresa Reclamada junta aos autos TELA SISTÊMICA a 

comprovar suposta relação jurídica, porém, sem produzir qualquer prova 

bilateral, como contrato assinado pela parte autora, ou gravação telefônica 

com registro de protocolo, a justificar a suspensão ocorrida. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

Consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Nesse 

sentido: APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA 

AUTORA NOS ORGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSENCIA DE 

PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA 

SISTEMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – 

MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – TERMO INICIAL PARA INCIDENCIA DOS 

JUROS – EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, CPC – RECURSO DA OPERADORA 

DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionado não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova 

unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato 

(dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais 

deve levar em conta as circunstancias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. O início dos juros de mora em condenação por danos 

morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento 

danoso (Súmula nº 54/STJ). Com o provimento do recurso e com o 

trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da 

verba honorária, conforme determina o artigo 85, §11 do CPC. (TJMT, N.U 

0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) Assim, 

diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do Consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço 

da requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se 

amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário 

portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 

em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. Em se 

tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua 

reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 5.000 (cinco mil reais). Por fim, vale ressaltar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. 3 . DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, a parte requerida ao 

pagamento do dobro da quantia já descontada, devendo ser acrescida de 

juros moratório, na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a 

partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 e 54 do STJ. b) 

CONDENAR, a reclamada a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a reclamante, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data da publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO nulos os contratos objeto dos autos. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Ribeirão Cascalheira-MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001020-22.2019.8.11.0079 Polo Ativo: LOURIVAL GOMES DE 

MOURA Polo Passivo: BANCO PAN Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. MÉRITO Concluída a fase postulatória, verifico que 

constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do 

mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie 

(art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é 

exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos 

suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e 

formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o 

magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a 

direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 
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adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. Trata-se de ação anulatória de 

contrato de empréstimo pessoal c/c declaratória de inexistência de débito 

c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, onde suscita a 

reclamante, em suma, que existe um débito em seu benefício referente à 

parcela de empréstimos, que jamais realizou e sequer delegou poderes a 

outrem para que fizessem em seu nome. A parte requerida juntou contrato 

devidamente assinado pela parte autora e documentos que comprovam o 

inadimplemento de parcelas. Pois bem. Como asseverado, a parte autora 

alega na inicial inexistência de débito, o que impossibilitaria a realização de 

descontos em sua conta bancária. De outro lado, a parte ré apresentou, 

contrato devidamente assinado, a não configurar nem de longe a 

possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. Portanto, é possível 

perceber a semelhança comparando a assinatura da procuração e da 

carteira de identidade, com a assinatura presente no contrato apresentado 

na contestação. Assim, verifico que foi devidamente comprovada a 

legalidade da dívida. Desta feita, estando comprovada a origem do débito e 

a existência de relação jurídica entre as partes, regular foram os 

descontados em sua conta bancária, sendo de rigor o não acolhimento do 

pleito indenizatório. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido 

formulado na petição inicial, com análise do mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000086-98.2018.8.11.0079 Polo Ativo: RONALDO FERREIRA 

RIBEIRO Polo Passivo: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório 

Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamentação 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. No 

presente caso, o requerente alega ser titular da conta corrente 17.400-9, 

agência 0900 e emitiu o cheque de nº 850100, no valor de R$ 1.150,00 

(um mil cento e cinquenta reais), sendo a cártula apresentada à agência 

1634 do Banco Bradesco e compensada em 10/11/2017. Aduz que foi 

procurado pelo Sr. Valtemir Souza Muniz, ocasião na qual foi informado 

que a cártula era fraudulenta e que foi devolvida por motivo 35, sendo 

agredido verbalmente pelo mesmo. Que ao retirar novo extrato foi 

surpreendido com novo depósito da mesma cártula e devolução por 

fraude. Em sede de contestação, a requerida alega que o cheque em 

questão foi debitado e pago normalmente em 10/11/2017, todavia, este 

teria sido novamente debitado na conta da parte autora em 16/11/2017, 

tendo o sistema do banco detectado o pagamento em duplicidade do 

mesmo cheque, devolvido a cártula e estornado o valor maior, conforme 

consta do extrato anexado. Que agiu licitamente, baseado na Resolução 

nº 2.025/1993 do Banco Central do Brasil, que, em seu artigo 3º, determina 

que a instituição bancária deve monitorar o cliente desde a abertura da 

conta corrente, bem como adotar medidas em seus sistemas internos 

contra práticas ilícitas e fraudulentas. Sendo assim, diante da versão 

apresentada pelo requerido, impugnando especificamente os fatos 

alegados, inegável que recaía sobre o autor, a princípio, o ônus de provar 

os fatos constitutivos de seu direito. Explico. Ônus de provar: a palavra 

vem do latim, ónus, que significa cargo, fardo, peso, gravame. Não existe 

obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não 

atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição 

para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e 

na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte. Segundo a regra 

estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem 

afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII,3,2,). O autor 

precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na 

inicial como ensejador de seu direito (Código de Processo Civil Comentado, 

Nelson NeryJúnior e Rosa Maria Andrade Nery, editora RT, SP, 3a edição, 

páginas 614/615). O requerente, porém, não se desincumbiu desse ônus, 

não colacionando aos autos provas robustas daquilo que alega na inicial, 

não estando presente os requisitos necessários a imputação da 

responsabilidade indenizatória ao banco réu, previstos nos artigos 186 e 

927 do Código Civil. De qualquer sorte, pela análise dos documentos, 

tenho para mim que restou demonstrada a qualidade de boa-fé do 

reclamado, eis que, apresentou extrato da movimentação bancária. Sendo 

assim, de rigor a improcedência do pedido. Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com 
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resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-11.2019.8.11.0079
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GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))
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BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000969-11.2019.8.11.0079 Polo Ativo: IVONE PACHECO DOS 

SANTOS FERREIRA Polo Passivo: BANCO LOSANGO S.A. – BANCO 

MULTIPLO Vistos, etc. A parte autora apresentou embargos de declaração 

com efeitos modificativos, afirmando erro material ao extinguir o processo 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. 

Na sentença ora publicada (ID: 25872691) consta que embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, a parte requerente 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência. Contudo, da análise dos autos, no dia 29/10/2019 foi 

realizada audiência de conciliação (ID: 25744027), a qual contou com a 

presença da parte autora. Os embargos foram opostos no prazo legal. 

Diante do teor da sentença atacada, verifica-se que a matéria tratada se 

reveste de inteira contradição com os elementos dos autos, pois por erro 

material foi extinto o processo, embora a parte autora tenha comparecido 

à audiência. Desse modo, diante dos princípios da celeridade e 

informalidade existentes nos Juizados Especiais, RECONHEÇO o embargo 

apresentado e RETIFICO o decisório exarado equivocadamente, como 

suscitado, passando a constar corretamente da seguinte forma: Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO Concluída a fase 

postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o 

julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção 

probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão 

controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos 

documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas 

pelas partes e formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto 

que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe 

a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais, em que alega a parte autora que realizou um 

financiamento com a requerida, a ser pago em dez parcelas de R$ 86,20 

(oitenta e seis reais e vinte centavos) no mês de outubro de 2016. Que 

após alguns meses quitou as parcelas, contudo ao se dirigir até a 

Cooperativa Sicredi com a finalidade de abrir uma conta corrente e pegar 

um empréstimo, recebeu a notícia que seu CPF estava inserido no SCR, o 

que lhe impossibilitou de realizar um empréstimo. Em sede de contestação, 

a reclamante alega que o apontamento junto ao BANCO CENTRAL no valor 

de R$ 1.135,00 refere-se ao débito do contrato 02 0012 454961 L, e não 

do contrato 02 0012 467499 0 já liquidado. Pois bem. Como asseverado, a 

parte autora alega na inicial repetição de indébito, enquanto, de outro lado, 

a parte ré apresentou, na contestação, contrato devidamente assinado, 

além daquele apresentado pela reclamante, configurando débitos 

diversos. Além do mais, o reclamante não trouxe aos autos comprovação 

do ato ilícito praticado pelo reclamando. Assim, verifico que foi 

devidamente comprovada a legalidade da dívida. Desta feita, estando 

comprovada a origem do débito e a existência de relação jurídica entre as 

partes, regular foram os descontados em sua conta bancária, sendo de 

rigor o não acolhimento do pleito indenizatório. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA 

TOTAL do pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY 

LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-15.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON ALMEIDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR OAB - MT0003652S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOTAL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000723-15.2019.8.11.0079 Requerente: GERSON ALMEIDA 

FILHO Requerido: TOTAL S.A. Vistos, etc. Relatório Dispensado na forma 

do art.38 da Lei 9.099/95. Fundamentação Concluída a fase postulatória, 

verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento 

integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na 

espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é 

exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos 

suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e 

formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o 

magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a 

direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 
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produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito o pedido é PROCEDENTE. Trata-se de ação de cobrança, em que 

a parte autora requer o recebimento de R$ 28.105,00 (vinte e oito mil, 

cento e cinco reais), pois manteve transação comercial com a empresa ré, 

ocasião na qual lhe foi emitida a seu favor, o certificado de debêntures, 

em 16 de agosto de 2013, com vencimento em 16/07/2014. Em sede de 

contestação, a requerida alegou que sofreu com os efeitos da falência e 

não pode ser parte no Juizado Especial Civil, motivo pelo qual requer seja 

afastada a competência dos Juizados Especiais. Na impugnação a 

contestação, a parte autora afirmou que razão não assiste à empresa 

promovida, vez que o Protocolo da presente ação ocorreu em 07/06/2019, 

enquanto que a decisão que estendeu os efeitos da falência foi 

posteriormente, dia 26/06/2019. Pois bem. Da análise dos autos 

constata-se que a ação foi proposta momento antes da decretação da 

falência, razão pela qual a ação poderá ser julgada neste fórum, na qual 

foi intentada. Nesse sentido: “EMENTA: CONFLITO DE COMPETENCIA – 

AÇÃO D EXECUÇÃO – FALENCIA DA RÉ DECRETADA – AÇÃO QUE 

DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA – AFASAMENT DA COMPETENCIA DO 

JUIZO UNIVERSAL – CONFLITO PROCEDENTE. A decretação da falência, a 

despeito de instaurar o juízo universal falimentar, não acarreta a 

suspensão nem a atração das ações que demandam quantia ilíquida: se 

elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde 

foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão distribuídas 

normalmente segundo as regras gerais de competência. Em ambos os 

casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de 

crédito líquido (AgRg no REsp 1471618/SP). RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 07/08/2018) 

(TJ-MT – CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO: 

10067075720188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2018, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/08/2018). 

(grifo nosso) Como é cediço, cabe ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito, trazendo à lide, provas que consubstanciam seu direito, ora 

pleiteado. Assim, no presente caso, o requerente trouxe documentos 

probantes de tais alegações, arcando assim com o ônus que lhe foi 

imputado. Com efeito, como regra, se distribui o ônus da prova conforme a 

posição processual que a parte assume. Se ela está no polo ativo, 

compete-lhe provar o fato constitutivo de seu pretenso direito. Se no polo 

passivo, cabe-lhe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

alegado pelo autor. Não recai ônus da prova sobre o réu quando ele não 

alega fato modificativo, impeditivo ou extintivo, mas apenas nega o fato 

constitutivo do direito alegado pelo autor. Desta forma, tornando-se 

incontroversa a relação negocial de transação comercial com a empresa 

ré, pela emissão de certificado de debêntures, restaria ao requerido à 

comprovação de que foi efetivado o adimplemento no presente caso, 

porém este não se desincumbiu do ônus, não acostando aos autos 

elementos de provas nesse sentido, limitando-se a arguir preliminares. Por 

conseguinte, reconheço que a parte requerida não adimpliu com sua 

obrigação ora imposta, devendo assim arcar com os pagamentos devidos, 

estipulados em contrato firmado entre as partes. Ante o exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia descrita na 

petição inicial, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% 

ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o inadimplemento da 

parte requerida. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Ribeirão Cascalheira-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY 

LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-80.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON FERREIRA GONCALVES 61720216134 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000751-80.2019.8.11.0079 Requerente: M2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA Requerido: ADILSON FERREIRA 

GONÇALVES Vistos, etc. Relatório Dispensado na forma do art.38 da Lei 

9.099/95. Fundamentação Concluída a fase postulatória, verifico que 

constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do 

mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie 

(art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é 

exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos 

suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e 

formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o 

magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a 

direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 
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prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito o pedido é PROCEDENTE. Trata-se de ação de cobrança em que 

a parte autora requer a procedência do pedido para o fim de condenar a 

parte requerida ao pagamento do valor descrito na inicial em decorrência 

da emissão de boletos bancários em seu favor, consoante documentação 

juntada aos autos. Devidamente citada, a parte requerida compareceu à 

audiência de conciliação, conforme se denota do termo de audiência 

juntado nos autos (ID 25749240), porém não apresentou resposta escrita. 

Assim, decreto à revelia da parte requerida, eis que, devidamente citada e 

intimada, deixou de apresentar contestação no prazo legal. Como 

consequência, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. A presunção, contudo, não é 

absoluta e deve a decisão, a par do que já determinou a Constituição 

Federal, ser fundamentada. O pedido inicial baseia-se em prova 

documental inequívoca, consubstanciada em boletos bancários juntados 

na inicial e, além disso, ocorreu a confissão ficta decorrente da revelia, 

fatos que, aliados, resultam na responsabilidade da parte requerida. Com 

relação ao termo inicial para incidência das correções, juros e correção 

monetária, tenho que deve ser contada a partir do inadimplemento, data 

certa em que o débito deveria ter sido pago. Aliás, no que tange à 

correção monetária, sobreleva consignar que a sua aplicação visa manter 

o poder aquisitivo da moeda, sendo o próprio valor em sua manifestação 

atualizada. Segundo anota Theotônio Negrão, a correção monetária não 

constitui parcela que se agrega ao principal, mas simples recomposição do 

valor e poder aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova 

expressão numérica do valor monetário aviltado pela inflação. Quem 

recebe com correção monetária não recebe um plus, mas apenas o que 

lhe é devido, em forma atualizada. (JTA 109/372). (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 34. ed., Saraiva, p. 1968). Ademais, 

de acordo com o enunciado nº 04 das Turmas Recursais de Mato Grosso, 

"aplica-se nos Juizados Especiais o princípio que contra o revel correm os 

prazos independentemente de intimação. E desnecessária a intimação da 

sentença ao réu revel." Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento da quantia descrita na petição inicial, devendo ser acrescida 

de juros moratórios, na base de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC, ambos desde o inadimplemento da parte requerida. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão 

Cascalheira-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-53.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000908-53.2019.8.11.0079 Polo Ativo: EDUARDO LIMA DOS 

SANTOS Polo Passivo: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde suscita 

o Reclamante, em suma, que teve seu nome inscrito indevidamente nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo valor de R$ 113,37 (cento e treze 

reais e trinta e sete centavos), sendo que não conhece o débito e não se 

lembra em momento algum de ter possuído vínculo com a requerida. Em 

sede de contestação, aduz a requerida que a parte autora contraiu dívida 

e não honrou com o pagamento, sendo regular a inclusão de seu nome 

nos cadastros restritivos. Registre-se que, a Requerida não comprovou a 

inadimplência da autora, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar que o débito ou o envio da notificação ao 

endereço da requerente. Nesse contexto, não há como acolher as teses 

lançadas em sede de defesa, uma vez que, a requerida não se 

desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Com 

efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da requerida. E, em 

se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é 

objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 

que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao incluir a 

inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida decorrente de relação jurídica não contratada, provocou um abalo 

moral ao autor, eivando a importante e fundamental imagem de idoneidade 

a qual qualquer cidadão deve cuidar-se em preservar. É indiscutível o 

direito da parte autora ao bom nome e à conservação da imagem (art. 5º, 

inc. V e inc. X da CF/88), de modo a evitar que seja alvo de quaisquer 

suspeitas, segregações ou limitações. Em se tratando do prejuízo moral, 

insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 5.000 (cinco mil reais). Por fim, vale ressaltar que é inaplicável o 

teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 
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SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos 

da tutela, para CONDENAR, o reclamado a pagar a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao 

reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito que 

originou a negativação, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Ribeirão Cascalheira-MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-20.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

Adelaide Ribeiro Batista (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO COSTA QUINTANILHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000033-20.2018.8.11.0080 Polo Ativo: ADELAIDE RIBEIRO 

BATISTA Polo Passivo: GENIVALDO COSTA QUINTANILHA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por 

ADELAIDE RIBEIRO BATISTA em desfavor de GENIVALDO COSTA 

QUINTANILHA. Compulsando os autos, verifica-se que apesar de 

devidamente intimada para manifestar-se (ID 24788333), houve o decurso 

do prazo in albis sem que a parte autora se manifestasse nos autos. E não 

havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu 

abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, 

entendo que a situação atual do presente processo permite a extinção 

com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a inércia da parte autora 

em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira-MT. (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-38.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000909-38.2019.8.11.0079 Polo Ativo: EDUARDO LIMA DOS 

SANTOS Polo Passivo: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde suscita o Reclamante, em 

suma, que teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de 

proteção ao crédito pelo débito no importe de 93,88 (noventa e três reais e 

oitenta e oito centavos), referente ao contrato: 062266281000038CT, 

contudo, alega que desconhece a dívida em questão. Em sede de 

contestação, afirma que a parte autora possui um débito em aberto, motivo 

pelo qual teve seu nome negativado. Na impugnação a contestação, a 

reclamante alega que não foi apresentado aos autos nenhum documento 

que prove vínculo jurídico, referente ao debito em questão. A empresa 

Reclamada junta aos autos TELA SISTÊMICA a comprovar suposta relação 

jurídica, porém, sem produzir qualquer prova bilateral, como contrato 

assinado pela parte autora, ou gravação telefônica com registro de 

protocolo, a justificar a cobrança ocorrida. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

Consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Nesse 

sentido: APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA 

AUTORA NOS ORGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSENCIA DE 

PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA 

SISTEMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – 

MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – TERMO INICIAL PARA INCIDENCIA DOS 

JUROS – EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, CPC – RECURSO DA OPERADORA 

DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionado não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova 

unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato 

(dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais 

deve levar em conta as circunstancias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. O início dos juros de mora em condenação por danos 

morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento 

danoso (Súmula nº 54/STJ). Com o provimento do recurso e com o 

trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da 

verba honorária, conforme determina o artigo 85, §11 do CPC. (TJMT, N.U 

0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) Assim, 

diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 
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verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do Consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Portanto, ausente qualquer prova neste sentido, devem ser 

declarados inexigíveis os débitos discutidos nestes autos. E 

reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, é também indevida a restrição 

apontada. Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da 

requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade 

civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, 

é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 

que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao incluir a 

inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida decorrente de relação jurídica não contratada, provocou um abalo 

moral ao autor, eivando a importante e fundamental imagem de idoneidade 

a qual qualquer cidadão deve cuidar-se em preservar. É indiscutível o 

direito da parte autora ao bom nome e à conservação da imagem (art. 5º, 

inc. V e inc. X da CF/88), de modo a evitar que seja alvo de quaisquer 

suspeitas, segregações ou limitações. Em se tratando do prejuízo moral, 

insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 5.000 (cinco mil reais). Por fim, vale ressaltar que é inaplicável o 

teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. 3 . DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos 

da tutela, para CONDENAR, a reclamada BANCO BRADESCO, a pagar a 

quantia de R$ 5.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados ao reclamante EDUARDO LIMA DOS SANTOS, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em 

discussão nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Ribeirão 

Cascalheira-MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-67.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

LOURISMAR DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT6.883-A (ADVOGADO(A))

DHYONASSEN AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA OAB - SP419221 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FILHO SILVA SANTOS REPRESENTACOES (REQUERIDO)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTHUR TERUO ARAKAKI OAB - TO3054 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1001114-67.2019.8.11.0079 Polo Ativo: LOURISMAR DA SILVA 

VIEIRA Polo Passivo: FERNANDO FILHO SILVA SANTOS 

REPRESENTAÇÕES e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde 

pugna a parte autora pela devolução de valores pagos em contrato de 

financiamento realizado. Destarte, toda petição inicial, deve indicar 

precisamente o valor da causa (art. 14, § 1º, inciso III, e 319, inciso V, do 

CPC), o qual representa o valor econômico da pretensão formulada 

conforme os critérios estabelecidos no art. 292 CPC. Assim, nos termos 

do artigo 292, inciso II, do CPC, “na ação em que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou rescisão de ato jurídico”, o valor da causa corresponderá ao 

valor da pretensão resistida. Ainda, nos termos do inciso VI do mesmo 

dispositivo, “na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles” No caso em questão, 

nota-se que a parte promovente postula a rescisão de contrato de 

autofinanciamento de R$ 72.119,57 (setenta e dois mil reais e cento e 

dezenove reais e cinquenta e sete centavos). Outrossim, pleiteia a 

indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

no entanto, atribui ao valor da causa à quantia de R$ 34.860,43 (trinta e 

quatro mil e oitocentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos) 

Portanto, não coincidindo o valor da causa com a pretensão econômica 

deduzida na inicial, nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC, o valor da 

causa deve ser retificado para a quantia de R$ 102.119,57 (cento e dois 

mil reais e cento e dezenove reais e cinquenta e sete centavos). Com 

efeito, é visível a incompetência deste juízo ante a superação do valor de 

alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Pacifico é o entendimento 

jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. 

RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SUPERAÇÃO DO VALOR DE 

ALÇADA DO JUIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA 

ANULADA. Conforme dispõe o artigo 292, II, do CPC, o valor da causa 

deve corresponder ao do contrato quando debater a existência, validade, 

cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico. Isso porque, na 

hipótese de procedência da pretensão, a parte autora se libera de 

obrigação atrelada ao contrato, sendo este o proveito econômico 

discutido. No caso em comento, o valor do contrato (#1) supera a alçada 

dos juizados especiais, impondo-se, portanto, a cassação da sentença 

proferida, para extinguir o feito sem resolução de mérito, ante a 

incompetência absoluta do juízo, visando que a demanda seja apreciada 

pelo Juízo comum. Recurso conhecido e provido para, acolhendo a 

preliminar de incompetência em razão do valor da causa, cassar a 

sentença proferida e encaminhar o feito ao Juízo comum. (TJ-AP - RI: 

00134051820188030001 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, 

Data de Julgamento: 14/02/2019, Turma recursal) RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. IDENTIFICAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO. SOMA DOS PEDIDOS. 1. Recurso especial 

interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Se desde logo 

é possível estimar um valor, ainda que mínimo, para o benefício requerido 

na demanda, a fixação do valor da causa deve corresponder a essa 

quantia. Precedentes. 3. De acordo com a iterativa jurisprudência desta 

Corte, quando há indicação na petição inicial do valor requerido a título de 

danos morais, ou quando há elementos suficientes para sua 

quantificação, ele deve integrar o valor da causa. 4. O Código de 

Processo Civil de 2015 estabelece que o valor da causa, nas ações 

indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, será o valor 

pretendido. 5. Na hipótese em que há pedido de danos materiais cumulado 

com danos morais, o valor da causa deve corresponder à soma dos 

pedidos. 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1698665 

SP 2014/0048451-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 30/04/2018) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 3º, 

inciso I, c/c art. 15 ambos da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de 
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negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que 

nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade 

de justiça. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO sem análise de mérito, nos termos dos artigos 3º, inciso I, c/c 

art. 15 ambos da lei nº 9.099/95, ante a superação do valor de alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira/MT. 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-98.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA CARDOSO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1001002-98.2019.8.11.0079 Polo Ativo: LUIZA CARDOSO DE 

BARROS Polo Passivo: BANCO PAN Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de ação anulatória de contrato de 

empréstimo pessoal c/c declaratória de inexistência de débito c/c 

repetição de indébito e indenização por dano moral, onde suscita a 

reclamante, em suma, que existe um débito realizado pela requerida em 

seu benefício de aposentadoria por idade e três outros débitos realizados 

pela ré em seu benefício de pensão por morte, referente à parcela de 

empréstimos, que jamais realizou e sequer delegou poderes a outrem para 

que fizessem em seu nome. Na contestação a empresa ré alega que a 

dívida é devida, apresentando documentos, como contratos assinados, 

instruídos com os documentos pessoais do autor, os quais comprovam a 

origem da dívida. O autor peticionou requerendo a desistência da ação. 

Pois bem, entendo que cabe a desistência da ação em qualquer momento 

do processo, inclusive não havendo necessidade da anuência do réu já 

citado, no entanto, verifico que considerando os documentos 

apresentados pelo Promovido, a dívida é devida, visto que a assinatura do 

réu é IDENTICA aos documentos apresentados na inicial. Sendo assim, 

conforme determina o enunciado 90 do FONAJE, que declara: ENUNCIADO 

90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Verifico que há indícios de má-fé, visto 

que há verossimilhança nas alegações da Reclamada. Nesse sentido, 

forçoso reconhecer que a empresa Reclamada agiu no exercício regular 

de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 

188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou 

no exercício regular de um direito”. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 3.1. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Requer o reclamado a condenação da parte 

autora em litigância de má-fé, por ingressar com ação de ressarcimento 

sabendo que a dívida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a 

tentativa de enriquecimento ilícito. Pois bem, é indiscutível a litigância de 

má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos 

fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na inicial ter sido ludibriado com a 

realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito 

com reserva de margem consignável (RMC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido 

formulado na petição inicial, com análise do mérito. Nos termos do artigo 

55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do NCPC, CONDENO a Reclamante ao 

pagamento do percentual de 2% (dois por cento) do valor da causa, por 

litigância de má-fé, bem como as custas processuais. Ainda, nos termos 

do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários 

advocatícios em favor da parte contrária e 10% referente às custas 

processuais. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira/MT. 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-04.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ESTEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 8010000-04.2017.8.11.0079 Polo Ativo: CRISTIANO ESTEVES 

DOS SANTOS Polo Passivo: EDMAR FERREIRA DOS SANTOS Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de ação de reclamação, em que a parte autora 

requer a procedência do pedido para o fim de condenar a parte requerida 

ao pagamento do valor descrito na inicial, consoante documentação 

juntada aos autos. Compulsando os autos, verifica-se que o presente 

processo encontra-se sem impulsionamento pelo autor por mais de 30 

dias, bem como que o mesmo não foi localizado no endereço indicado nos 

autos e não atualizou seu endereço (ID 26549682), ocorrendo o decurso 

do prazo in albis sem que a parte autora se manifestasse nos autos. E não 

havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu 

abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, 

entendo que a situação atual do presente processo permite a extinção 

com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a inércia da parte autora 

em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 
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grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira-MT. (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000016-18.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA COELHO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000016-18.2017.8.11.0079 Requerente: SEBASTIANA COELHO 

DOS SANTOS Requerido: JOEL FERREIRA DE SOUZA Vistos, etc. 

Relatório Dispensado na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Fundamentação 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito o pedido é PROCEDENTE. Trata-se de 

ação de execução de título extrajudicial em que a parte autora requer a 

procedência do pedido para o fim de condenar a parte requerida ao 

pagamento do valor descrito na inicial, consoante documentação juntada 

aos autos. Citada para comparecer na audiência de conciliação, a parte 

requerida deixou de estar presente e não apresentou contestação. Assim, 

com fundamento no artigo 20, da Lei 9.099/95, decreto à revelia da parte 

requerida, eis que, devidamente citada e intimada, deixou de comparecer à 

sessão de conciliação, conforme se denota do termo de audiência. Como 

consequência, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. A presunção, contudo, não é 

absoluta e deve a decisão, a par do que já determinou a Constituição 

Federal, ser fundamentada. O pedido inicial baseia-se em prova 

documental inequívoca, na qual a parte requerente apresenta notas 

promissórias devidamente assinadas, conferindo desta forma segurança 

ao Juízo de que o valor não foi pago no período indicado na inicial e, além 

disso, ocorreu a confissão ficta decorrente da revelia, fatos que, aliados, 

resultam na responsabilidade da parte requerida. Com relação ao termo 

inicial para incidência das correções, juros e correção monetária, tenho 

que deve ser contada a partir do inadimplemento, data certa em que o 

débito deveria ter sido pago. Aliás, no que tange à correção monetária, 

sobreleva consignar que a sua aplicação visa manter o poder aquisitivo da 

moeda, sendo o próprio valor em sua manifestação atualizada. Segundo 

anota Theotônio Negrão, a correção monetária não constitui parcela que 

se agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder 

aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão 

numérica do valor monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com 

correção monetária não recebe um plus, mas apenas o que lhe é devido, 

em forma atualizada. (JTA 109/372). (in Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor, 34. ed., Saraiva, p. 1968). Ademais, de 

acordo com o enunciado nº 04 das Turmas Recursais de Mato Grosso, 

"aplica-se nos Juizados Especiais o princípio que contra o revel correm os 

prazos independentemente de intimação. E desnecessária a intimação da 

sentença ao réu revel." Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento da quantia descrita na petição inicial, devendo ser acrescida 

de juros moratórios, na base de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC, ambos desde o inadimplemento da parte requerida. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão 

Cascalheira-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010053-19.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Hidrosat (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 8010053-19.2016.8.11.0079 Polo Ativo: GILSON DA SILVA 

ARAUJO Polo Passivo: HIDROSAT Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA em fase de execução, movida por 

GILSON DA SILVA ARAUJO em desfavor de HIDROSAT. Compulsando os 

autos, verifica-se que apesar de devidamente intimada para manifestar-se 

(ID 20738994), houve o decurso do prazo in albis sem que a parte autora 

se manifestasse nos autos. E não havendo nenhuma manifestação, 

entendo que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o 

artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo 

sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, 

ante a inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de 

Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 
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da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Ribeirão Cascalheira-MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001071-33.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR BORGES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR BRAZ MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1001071-33.2019.8.11.0079 Requerente: VILMAR BORGES 

FERREIRA Requerido: ITAMAR BRAZ MOREIRA Vistos, etc. Relatório 

Dispensado na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Fundamentação Concluída 

a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes 

para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual 

produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a 

questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos 

autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito o pedido é PROCEDENTE. Trata-se de 

ação de execução de título extrajudicial em que a parte autora requer a 

procedência do pedido para o fim de condenar a parte requerida ao 

pagamento do valor descrito na inicial, consoante documentação juntada 

aos autos. Citada para comparecer na audiência de conciliação, a parte 

requerida deixou de estar presente e não apresentou contestação. Assim, 

com fundamento no artigo 20, da Lei 9.099/95, decreto a revelia da parte 

requerida, eis que, devidamente citada e intimada, deixou de comparecer à 

sessão de conciliação, conforme se denota do termo de audiência. Como 

consequência, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. A presunção, contudo, não é 

absoluta e deve a decisão, a par do que já determinou a Constituição 

Federal, ser fundamentada. O pedido inicial baseia-se em prova 

documental inequívoca, na qual a parte requerente apresenta notas fiscais 

devidamente assinadas pelo requerido e por sua esposa CATIA MARIA 

QUIXABEIRA, conferindo desta forma segurança ao Juízo de que o valor 

não foi pago no período indicado na inicial e, além disso, ocorreu a 

confissão ficta decorrente da revelia, fatos que, aliados, resultam na 

responsabilidade da parte requerida. Com relação ao termo inicial para 

incidência das correções, juros e correção monetária, tenho que deve ser 

contada a partir do inadimplemento, data certa em que o débito deveria ter 

sido pago. Aliás, no que tange à correção monetária, sobreleva consignar 

que a sua aplicação visa manter o poder aquisitivo da moeda, sendo o 

próprio valor em sua manifestação atualizada. Segundo anota Theotônio 

Negrão, a correção monetária não constitui parcela que se agrega ao 

principal, mas simples recomposição do valor e poder aquisitivo do mesmo. 

Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão numérica do valor 

monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com correção monetária 

não recebe um plus, mas apenas o que lhe é devido, em forma atualizada. 

(JTA 109/372). (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 34. ed., Saraiva, p. 1968). Ademais, de acordo com o enunciado nº 

04 das Turmas Recursais de Mato Grosso, "aplica-se nos Juizados 

Especiais o princípio que contra o revel correm os prazos 

independentemente de intimação. E desnecessária a intimação da 

sentença ao réu revel." Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento da quantia descrita na petição inicial, devendo ser acrescida 

de juros moratórios, na base de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC, ambos desde o inadimplemento da parte requerida. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão 

Cascalheira-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-92.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE DA SILVA COSTA BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Vanusa Francisca de Oliveira (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUELINE CAVALCANTE MARQUES OAB - MT11784/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1001080-92.2019.8.11.0079 Polo Ativo: DEIZE DA SILVA COSTA 

BESERRA Polo Passivo: VANUSA FRANCISCA DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Relatório Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamentação 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 
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Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. No 

presente caso, a requerente alega que esteve em uma festa no dia 

13/10/2019 em Ribeirão Cascalheira-MT, local onde estacionou seu 

veículo, o qual teria sido danificado pela requerida que, utilizando-se de 

uma lata de cerveja efetuou avarias, bem como chutou as portas do 

mesmo. Em sede de contestação, a requerida negou a prática de tais atos, 

aduzindo que a requerente não possui nenhuma prova robusta que 

comprove o que fora alegado. Sendo assim, diante da versão apresentada 

pelo requerido, impugnando especificamente os fatos alegados, inegável 

que recaía sobre o autor, a princípio, o ônus de provar os fatos 

constitutivos de seu direito. Explico. Ônus de provar: a palavra vem do 

latim, ónus, que significa cargo, fardo, peso, gravame. Não existe 

obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não 

atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição 

para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e 

na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte. Segundo a regra 

estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem 

afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII,3,2,). O autor 

precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na 

inicial como ensejador de seu direito (Código de Processo Civil Comentado, 

Nelson NeryJúnior e Rosa Maria Andrade Nery, editora RT, SP, 3a edição, 

páginas 614/615). E o demandante não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, enquanto que não há prova nos autos do alegado pela 

parte autora. Ou seja, não há substrato fático-probatório contido nos 

autos para analisar o pedido autoral. Os fatos narrados no boletim de 

ocorrência de nº 2019.307202 não tem o condão de comprovar por si só, 

o dano material pleiteado, por se tratar de versão unilateral isolada de 

demais elementos probatórios. Tão pouco foram apresentados possíveis 

testemunhas ou gravações de câmeras no local que comprovassem o 

alegado, sendo de rigor a improcedência dos pedidos. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA – 

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRANSITO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA POLICIAL – VERSÃO UNILATERAL – CULPA DO CONDUTOR 

DO VEÍCULO DA PARTE REQUERIDA – DEFINIÇÃO – ELEMENTOS 

INSUFICIENTES – PRETENSÃO INICIAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. – 

Ação Regressiva movida por Seguradora, visando ao ressarcimento de 

prejuízos oriundos de acidente de trânsito, ainda que na condição de 

sub-rogada, devem ser provados os requisitos ensejadores da 

responsabilidade civil – O Boletim de Ocorrência lavrado por indicação de 

um dos envolvidos, consignando apenas a sua versão unilateral, não gera 

presunção juris tantum de veracidade dos fatos narrados – A 

improcedência da pretensão inicial é mantida, quando os elementos 

produzidos no feito não permitem a identificação do causador do sinistro. 

(TJ-MG – AC: 10000190679548001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, 

Data de Julgamento: 29/10/2019, Data de Publicação: 01/11/2019).” (grifo 

nosso). Sendo assim, não restando comprovado nos autos os fatos 

constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Novo 

Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se 

impõe. Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO 

INICIAL, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão 

Cascalheira/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-02.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO MORAES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS OAB - MT27729/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

ZELIA RODRIGUES DA SILVA 42061059104 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GAZZI OAB - SP135319-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000062-02.2020.8.11.0079 Polo Ativo: RODOLFO MORAES 

MOREIRA Polo Passivo: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA e ZELIA RODRIGUES DA SILVA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de rescisão de contrato e restituição 

de valores pagos c/c indenização por danos morais, no curso da qual 

sobreveio notícia da realização do pagamento da quantia executada (ID 

30799105), satisfazendo-se, assim, a obrigação. Tendo isso em vista, 

deve ser jugado extinto o feito, nos termos do inciso II do artigo 924 do 

Código de Processo Civil. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO QUE 

SEJA JULGADO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 924, II do CPC. 

Fica desconstituída eventual penhora existente. Sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira/MT. 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-65.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIMAR RODRIGUES DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR OAB - MT0003652S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000752-65.2019.8.11.0079 Polo Ativo: AGUIMAR RODRIGUES 

DE RESENDE Polo Passivo: COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Inicialmente, entendo que não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 
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adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS, onde em síntese, 

afirma o autor que pretende ser ressarcido pelos gastos que teria 

despendido em viagem de mais de 1.500 km (ida e volta) para realização 

da revisão, uma vez que ao chegar ao local, no dia e hora agendados, 

deparou-se com a loja fechada. Em sede de contestação, o requerido 

alegou que tentou entrar em contato com o autor na data de 01/03/2019, 

para cancelar o agendamento e remarcar a revisão do automóvel para 

outra data, entretanto o mesmo não teria atendido. Na impugnação a 

contestação, a parte autora argumentou que no relatório de ligações 

apresentados pela requerida constam duas ligações realizadas, às 

17:30:30 e 17:30:44, com um intervalo de 14 (quatorze) segundos uma da 

outra, comprovando o descaso para com seu cliente. Pois bem. No caso 

sub judice verifico que muito embora a requerida afirme que não violou 

nenhum direito da parte requerente e que inexiste responsabilidade desta 

para com aquela, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, sofreu 

danos decorrentes de falha da requerida. Da analise dos autos, a 

reclamada confirma que houve o agendamento por equívoco, da revisão 

do autor, configurando portanto responsabilidade objetiva na prestação de 

serviço. Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da 

requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade 

civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, 

é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. Com 

efeito, é devida a condenação a título de danos materiais, no que tange a 

quantia de R$ 508,00 (quinhentos e oito reais), consoante documentação 

juntada aos autos. Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que 

para o arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só 

tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das 

partes, de modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, 

ainda, deve ser observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, 

compensatório e pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o 

ofensor da prática de futuros atos semelhantes. Nesse sentido, no caso 

em comento, observados todos os fatores supramencionados bem como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a 

fixação da indenização no importe de R$ 5.000 (cinco mil reais). 3 . 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, a reclamada, 

a pagar a quantia de R$ 508,00 (quinhentos e oito reais) à título de 

indenização por danos materiais ocasionados a reclamante, devendo ser 

acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês desde a citação e 

correção monetária pelo INPC, desde a ocorrência do ato ilícito. b) 

CONDENAR, a reclamada, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a reclamante, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data da publicação desta sentença (362 STJ). Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira-MT 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-84.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO MORAES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS OAB - MT27729/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA RODRIGUES DA SILVA 42061059104 (REQUERIDO)

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GAZZI OAB - SP135319-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000063-84.2020.8.11.0079 Polo Ativo: RODOLFO MORAES 

MOREIRA Polo Passivo: CNF – ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

NACIONAL LTDA e ZELIA RODRIGUES DA SILVA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de rescisão de contrato 

e restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais, no curso 

da qual sobreveio notícia da realização do pagamento da quantia 

executada (ID 30799609), satisfazendo-se, assim, a obrigação. Tendo 

isso em vista, deve ser jugado extinto o feito, nos termos do inciso II do 

artigo 924 do Código de Processo Civil. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, 

SUGIRO QUE SEJA JULGADO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 

924, II do CPC. Fica desconstituída eventual penhora existente. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001116-37.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MILENE PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MILENE PEREIRA SILVA OAB - MT0022275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1001116-37.2019.8.11.0079 Polo Ativo: CARLA MILENE PEREIRA 

SILVA Polo Passivo: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO 

E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 
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julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAS, onde em síntese, afirma a 

autora que pretende ser ressarcida pelos gastos que teria despendido no 

deslocamento para a cidade de Belém-PA no intuito da realização de uma 

prova, a qual teria sido cancelada dias após. Em sede de contestação, o 

requerido alegou que as provas objetivas seletivas estavam previstas 

para acontecerem na data provável de 27/10/2019, entretanto, nesta data, 

teria ocorrido um imprevisto, motivo pelo qual foi cancelada a aplicação da 

primeira prova e remarcada uma nova data. Que embora a autora pugne 

pela restituição do valor pago a título de taxa de inscrição, este não é 

competente por arrecadas estes valores, mas tão somente o Tribunal de 

Justiça do Estado do Pará. Não sendo de sua responsabilidade o 

ressarcimento de danos, que por ventura, foram ocasionados a 

requerente. Na impugnação a contestação, a parte autora argumentou que 

nenhuma das alegações do requerido foram capazes de modificar os 

fatos narrados, vez que restou demonstrado claramente os danos 

materiais. Pois bem. Trata-se de ação na qual se busca a responsabilidade 

civil da banca examinadora que promoveu concurso com fase anulada e 

reaplicada posteriormente. Uma vez demonstrado que a parte autora 

sofreu um prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta 

imputável ao requerido e entre ambos existir um nexo etiológico; é cabível 

a responsabilização do mesmo, quanto as quantias depositadas no 

deslocamento da autora, gastos estes efetuados com hotel e 

deslocamento, os quais totalizam o montante de R$ 1.371,81 (um mil 

trezentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos). Quanto aos 

danos morais pleiteados, a indenização tem a finalidade de amenizar a 

angústia injustamente causada, sendo que para a sua constatação há de 

se levar em consideração as condições em que ocorreu suposta ofensa, 

assim como a intensidade da amargura experimentada pela vítima e as 

particularidades inerentes a ela e ao agressor. Frise-se que não se 

reconhece dano moral que decorra, pura e simplesmente, do desconforto, 

da dor, do sofrimento ou de qualquer outra perturbação de bem-estar 

subjetivo. Exige-se, mais do que isso, a projeção objetiva que se traduza, 

de modo concreto, em constrangimento, vexame, humilhação ou qualquer 

outra situação que implique a degradação do indivíduo no meio social. No 

caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre 

diretamente da ofensa. Assim, embora reconheça que a situação tenha 

trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não foi suficiente para 

ofender-lhe a dignidade ou a honra. Há que se aplicar aqui o entendimento 

sumulado do STJ no sentido de que o descumprimento contratual, por si 

só, não gera dano moral. Ademais, por inexistir qualquer ilegalidade na 

anulação da avaliação, não há que se falar em responsabilidade civil da 

empresa ré, sendo incabível condenação por danos morais. Nesse 

sentido: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCURSO PÚBLICO 

CANCELADO. DANO MORAL. NÃO RECONHECIMENTO. DANO MATERIAL. 

VERIFICAÇÃO EM PARTE. IMPROVIMENTO. 1. A jurisprudência pátria não 

tem reconhecido a ocorrência de danos morais, em casos similares ao 

presente, em que concursos públicos são cancelados, ou mesmo 

anulados. 2. Dano material devido, conforme avaliação realizada pelo 

magistrado singular, com o decote de parcelas não devidas. 3. Apelação 

c í v e l  i m p r o v i d a .  ( T J - M A  –  A P L :  0 0 8 6 2 5 2 0 1 4  M A 

0020094-59.2013.8.10.0001, Relator: LOURIVAL DE JESUS SEREJO 

SOUSA, Data de Julgamento: 05/03/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 11/03/2015).” Ante o exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR a parte 

requerida ao pagamento da quantia de R$ R$ 1.371,81 (um mil trezentos e 

setenta e um reais e oitenta e um centavos), devendo ser acrescida de 

juros moratórios, na base de 1% ao mês desde a citação e correção 

monetária pelo INPC, desde a ocorrência do ato. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira-MT 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000737-96.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE VAZ DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA OAB - MT0019263A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000737-96.2019.8.11.0079 Polo Ativo: ELIENE VAZ DA SILVA 

PEREIRA Polo Passivo: VIACAO XAVANTE LTDA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS, onde em síntese, 

afirma a autora que pretende ser ressarcida pelos gastos ocasionados 

pelo extravio de uma mala. Em sede de contestação, o requerido alegou 

não negar que uma mala contendo a bagagem da reclamante fora 

extraviada, contudo, não existiria comprovado o transporte daquele 

número de pertenças, ou mesmo o valor daquelas. Que em ardilosa 

prática, a autora discrimina bens ao boletim de ocorrência que não foram 

especificados na reclamação direcionada a ré e nem consignou no 

documento atinente ao extravio de bagagem. Na impugnação a 

contestação, a parte autora argumentou que desconhece o Formulário de 

Reclamação, o qual teria sido emitido pela requerida à revelia da 

requerente. Pois bem. No caso sub judice verifico que muito embora a 

requerida afirme que não violou nenhum direito da parte requerente e que 

inexiste responsabilidade desta para com aquela, denota-se dos autos 

que a parte autora, de fato, sofreu danos decorrentes de falha da 

requerida. Da analise dos autos, a reclamada confirma o extravio da mala, 

configurando portanto responsabilidade objetiva na prestação de serviço. 

Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da requerida. 

E, em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é 

objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. Com 

efeito, é devida a condenação a título de danos materiais, no que tange a 

quantia de R$ 2.740,00 (dois mil setecentos e quarenta reais), consoante 

documentação juntada aos autos. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

EXTRAVIO DE BAGAGEM. PERDA DEFINITIVA DA MALA. CONTRATO DE 

TRANSPORTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA – O contrato de transporte 

contém obrigação de resultado, ou seja, de transportar incólume o 

passageiro, bagagem e ou a mercadoria, na forma e tempo 
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convencionados, tratando-se, deste modo de responsabilidade contratual, 

cujo inadimplemento, salvo as excludentes legais (caso fortuito ou força 

maior e culpa exclusiva de terceiro), gera o direito a indenização – O 

transportador tem o dever de zelar pela incolumidade do passageiro e da 

sua bagagem na extensão necessária a evitar-lhe o prejuízo – 

Comprovada a falha na prestação do serviço (extravio definitivo de 

bagagem em voo doméstico), tem-se por devida reparação dos prejuízos 

sofridos – O extravio definitivo de bagagem traz, em si, a presunção da 

lesão moral causada ao passageiro, atraindo o dever de indenizar – 

Verificado que a empresa de transporte perdeu definitivamente a mala do 

passageiro, os danos materiais deverão ser calculados com base na 

relação de bens apresentada, quando esta for compatível com o peso da 

mala e o valor de mercado dos bens relacionados, vez que não é razoável 

exigir que uma pessoa comum guarde todas as notas fiscais dos bens 

que carrega consigo em uma viagem. (TJ-MG – AC: 10210170072495001 

MG, Relator: Luiz Arthur Hilário, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data de 

Publicação: 21/02/2020).” Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar 

que para o arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só 

tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das 

partes, de modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, 

ainda, deve ser observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, 

compensatório e pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o 

ofensor da prática de futuros atos semelhantes. Nesse sentido, no caso 

em comento, observados todos os fatores supramencionados bem como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a 

fixação da indenização no importe de R$ 5.000 (cinco mil reais). 3 . 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, a reclamada, 

a pagar a quantia de R$ 2.740,00 (dois mil setecentos e quarenta reais) à 

título de indenização por danos materiais ocasionados a reclamante, 

devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês desde 

a citação e correção monetária pelo INPC, desde a ocorrência do ato ilícito. 

b) CONDENAR, a reclamada, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a reclamante, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data da publicação desta sentença (362 STJ). Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira-MT 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-39.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SEVERINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO NOLETO COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT6.883-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000034-39.2017.8.11.0079 Polo Ativo: ELIZANGELA SEVERINO 

DA CRUZ Polo Passivo: ADAO NOLETO COSTA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por 

ELIZANGELA SEVERINO DA CRUZ em desfavor de ADAO NOLETO 

COSTA. Compulsando os autos, verifica-se que apesar de devidamente 

intimada para manifestar-se (ID 19108360), houve o decurso do prazo in 

albis sem que a parte autora se manifestasse nos autos. E não havendo 

nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu abandono. 

Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

no dispositivo retrocitado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato 

que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira-MT. (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-62.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

DJESSICA ISADORA SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Detran do Mato Grosso (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000026-62.2017.8.11.0079 Polo Ativo: DJESSICA ISADORA 

SOUSA DA SILVA Polo Passivo: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO e ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, verifica-se que a 

parte autora ingressou com ação em desfavor de DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DO MATO GROSSO e o ESTADO DE MATO 

GROSSO, todavia, denota-se claramente que as condutas descritas pela 

autora foram praticadas apenas pelo reclamado DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO. Dessa forma, o reclamado 

ESTADO DE MATO GROSSO não guarda relação com as partes da 

relação jurídica de direito material desta demanda, o que implica no 

reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Entendo que não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA, onde, em 

síntese, suscita a parte autora ser possuidora do veículo VW SAVEIRO 

CROS, de placa FBL3229 e que ao buscar o licenciamento junto ao 

DETRAN verificou a existência de uma multa ocorrida no prontuário, 

contudo, alega não ter estado na cidade de Várzea Grande no dia e hora 

informado na multa. Assim, pleiteia a anulação da infração em discussão. 

Em sede de contestação, afirma o reclamado que não é parte legítima para 

figurar no polo passivo da presente demanda. Aduz que o ato 

administrativo, reveste-se de presunção de legitimidade e veracidade, 

dessa forma, é dotado de fé pública e cabe ao infrator infirmar de forma 

robusta que as informações ali constantes não são verdadeiras, o que 

não ocorreu no caso em questão. Pugnando pela improcedência dos 
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pedidos iniciais. Com efeito, a presunção de legitimidade e veracidade dos 

atos administrativos é relativa ou juris tantum, admitindo prova em 

contrário; no caso dos autos, por parte do proprietário do veículo, quanto 

à sua ilegitimidade para constar como responsável pela infração imposta. 

A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELAÇÃO 

CÍVEL. MULTAS DE TRÂNSITO. VEÍCULO CLONADO. CONJUNTO 

PROBANTE SUFICIENTE PARA ILIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, 

LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE 

DAS MULTAS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 

FIXADOS NA ORIGEM DE FORMA EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 85, 

§ 8º, DO CPC. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. (...) 2.Em que pese ser desnecessária a presença física do 

proprietário para cometimento das infrações de trânsito, no caso o autor 

provou que o veículo em sua posse não estava em Fortaleza nas 

autuações questionadas, suficiente para tornar verossímil a alegação de 

clonagem das placas, o que afasta sua responsabilidade pelas infrações 

discutidas. (...) restaram, pois, descaracterizadas e insubsistentes as 

autuações e, via de consequência, ilidida a presunção de legalidade e 

veracidade dos atos administrativos impugnados diante do teor do 

conjunto probante. (...) Procedente a declaração de nulidade das multas 

aplicadas pela recorrente, bem como da respectiva sanção, penalidade ou 

restrição cadastral imposta ao recorrido e ao prontuário de seu veículo, 

resta manter a condenação da apelante em relação à repetição do indébito 

referente às multas pagas, conforme definido no decisum atacado. (...) 

(TJ-CE - APL: 00674276320178060167 CE 0067427-63.2017.8.06.0167, 

Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 

29/04/2019, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2019) 

Oportuno ressaltar, que é desnecessária a presença física do proprietário 

do veículo para cometimento de infrações de trânsito. No caso em 

comento, muito embora a parte autora comprove que não estava no local 

da infração na data e horário em que foi autuada, tal fato não é suficiente 

para ilidir a presunção de legitimidade e veracidade da multa aplicada. 

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: AÇÃO ANULATÓRIA. 

MULTA DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA COM VISEIRA 

LEVANTADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CONDUTOR. Pretensão de 

anulação de auto de infração, por condução de motocicleta com viseira 

levantada (art. 244, I, CTB). Ausência de identificação do condutor ou de 

comprovação de "clonagem" do veículo. Responsabilidade do proprietário, 

nos termos do art. 257, § 7º, do CTB. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP 

00041811320128260038 SP 0004181-13.2012.8.26.0038, Relator: Alves 

Braga Junior, Data de Julgamento: 02/05/2018, 2ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 02/05/2018) Nesse contexto, denota-se que a 

autora, na qualidade de proprietária do veículo, deve responder pela 

infração. Ademais, dispõe o CTB, em seu art. 257, § 7º, ser possível a 

transferência de pontos do proprietário do veículo para o condutor 

infrator, no prazo de 15 dias após a notificação da autuação. Portanto, 

não há que se falar em conduta ilícita praticada pelo reclamado, de modo 

que, a improcedência da presente ação é a medida que se impõe. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Com esteio no artigo 3º c/c artigo 17º do 

NCPC, ambos combinados com o art. 485, VI, também do Diploma 

Processual Civil, não havendo ligação entre a Requerida e o objeto do 

direito afirmado neste juízo (o que implica na sua ilegitimidade passiva), 

julgo em relação ao Reclamado ESTADDO DE MATO GROSSO o presente 

feito sem apreciação do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Ribeirão 

Cascalheira-MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010034-13.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIS GOMES MOURAO COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 8010034-13.2016.8.11.0079 Polo Ativo: LUCINEIS GOMES 

MOURAO COSTA Polo Passivo: MAURO FONSECA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA em fase de 

execução, movida por LUCINEIS GOMES MOURAO COSTA em desfavor de 

MAURO FONSECA. Compulsando os autos, verifica-se que apesar de 

devidamente intimada para manifestar-se (ID 20652891), houve o decurso 

do prazo in albis sem que a parte autora se manifestasse nos autos. E não 

havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu 

abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, 

entendo que a situação atual do presente processo permite a extinção 

com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a inércia da parte autora 

em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira-MT. (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-74.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT6.883-A (ADVOGADO(A))

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MONTEIRO COSTA CATTANI (REQUERIDO)

WARLEM SANTANA DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000538-74.2019.8.11.0079 Polo Ativo: ADAO FERNANDES DE 

SOUZA Polo Passivo: LUCIANA MONTEIRO COSTA CATTANI e WARLEM 

SANTANA DE LIMA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde a parte autora pleiteia a 

restituição do veículo ou do valor que alegar ter pago na aquisição do 

mesmo. Destarte, toda petição inicial, deve indicar precisamente o valor da 

causa (art. 14, § 1º, inciso III, e 319, inciso V, do CPC), o qual representa o 

valor econômico da pretensão formulada conforme os critérios 

estabelecidos no art. 292 CPC. Assim, nos termos do artigo 292, inciso II, 

do CPC, “na ação em que tiver por objeto a existência, a validade, o 

cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou rescisão de ato 

jurídico”, o valor da causa corresponderá ao valor da pretensão resistida. 

Ainda, nos termos do inciso VI do mesmo dispositivo, “na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles” No caso em questão, nota-se que a parte promovente postula 

a restituição do veículo no importe de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil 

reais). Outrossim, pleiteia a indenização por danos morais no valor de R$ 
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20.000,00 (vinte mil reais), no entanto, atribui ao valor da causa à quantia 

de R$ 22.245,02 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dois 

centavos). Portanto, não coincidindo o valor da causa com a pretensão 

econômica deduzida na inicial, nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC, o 

valor da causa deve ser retificado para a quantia de R$ 68.000,00 

(sessenta e oito mil reais). Com efeito, é visível a incompetência deste 

juízo ante a superação do valor de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. 

Pacifico é o entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. 

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA 

CAUSA. VALOR DO CONTRATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 

SUPERAÇÃO DO VALOR DE ALÇADA DO JUIZADO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Conforme dispõe o artigo 

292, II, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao do contrato 

quando debater a existência, validade, cumprimento, modificação ou 

rescisão do negócio jurídico. Isso porque, na hipótese de procedência da 

pretensão, a parte autora se libera de obrigação atrelada ao contrato, 

sendo este o proveito econômico discutido. No caso em comento, o valor 

do contrato (#1) supera a alçada dos juizados especiais, impondo-se, 

portanto, a cassação da sentença proferida, para extinguir o feito sem 

resolução de mérito, ante a incompetência absoluta do juízo, visando que a 

demanda seja apreciada pelo Juízo comum. Recurso conhecido e provido 

para, acolhendo a preliminar de incompetência em razão do valor da 

causa, cassar a sentença proferida e encaminhar o feito ao Juízo comum. 

(TJ-AP - RI: 00134051820188030001 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE 

ANDRADE, Data de Julgamento: 14/02/2019, Turma recursal) RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. IDENTIFICAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO. SOMA DOS PEDIDOS. 1. Recurso especial 

interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Se desde logo 

é possível estimar um valor, ainda que mínimo, para o benefício requerido 

na demanda, a fixação do valor da causa deve corresponder a essa 

quantia. Precedentes. 3. De acordo com a iterativa jurisprudência desta 

Corte, quando há indicação na petição inicial do valor requerido a título de 

danos morais, ou quando há elementos suficientes para sua 

quantificação, ele deve integrar o valor da causa. 4. O Código de 

Processo Civil de 2015 estabelece que o valor da causa, nas ações 

indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, será o valor 

pretendido. 5. Na hipótese em que há pedido de danos materiais cumulado 

com danos morais, o valor da causa deve corresponder à soma dos 

pedidos. 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1698665 

SP 2014/0048451-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 30/04/2018) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 3º, 

inciso I, c/c art. 15 ambos da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de 

negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que 

nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade 

de justiça. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO sem análise de mérito, nos termos dos artigos 3º, inciso I, c/c 

art. 15 ambos da lei nº 9.099/95, ante a superação do valor de alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira/MT. 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-05.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DE NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000659-05.2019.8.11.0079 Polo Ativo: JOSE PAULO DE 

NASCIMENTO Polo Passivo: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Relatório 

Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamentação 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. No 

presente caso, o requerente alega que vem sofrendo descontos indevidos 

em sua conta corrente, motivo pelo qual requer a restituição destes 

valores e indenização por danos morais. Aduz que entrou em contato com 

a parte requerida para resolução do problema, porém não houve solução 

integral da demanda. Em sede de contestação, a requerida verificou que 

os descontos reclamados administrativamente se davam em razão de 

descontos relativos a tarifas bancárias no valor de R$ 1.590,81 (um mil 

quinhentos e nove reais e oitenta e um centavos) e uma cobrança no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), de dezembro de 2018. Pois bem, da análise 

dos autos consta a restituição do valor descontado de 1.590,81 no dia 19 

de março de 2019, enquanto que o suposto desconto de R$ 3.000,00 não 

foi identificado como realizado na conta do requerente. Sendo assim, 

diante da versão apresentada pelo requerido, impugnando 

especificamente os fatos alegados, inegável que recaía sobre o autor, a 

princípio, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Explico. 

Ônus de provar: a palavra vem do latim, ónus, que significa cargo, fardo, 

peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao 

descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a 

parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A 

produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da 

condição de parte. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por 

Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência 

de um fato (Dig. XXII,3,2,). O autor precisa demonstrar em juízo a 
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existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu 

direito (Código de Processo Civil Comentado, Nelson NeryJúnior e Rosa 

Maria Andrade Nery, editora RT, SP, 3a edição, páginas 614/615). O 

requerente, porém, não se desincumbiu desse ônus, não colacionando 

aos autos provas robustas daquilo que alega na inicial, não estando 

presente os requisitos necessários a imputação da responsabilidade 

indenizatória ao banco réu, previstos nos artigos 186 e 927 do Código 

Civil. De qualquer sorte, pela análise dos documentos, tenho para mim que 

restou demonstrada a qualidade de boa-fé do reclamado, eis que, 

apresentou extrato da movimentação bancária. Sendo assim, de rigor a 

improcedência do pedido. Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY 

LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010075-77.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE JERONIMA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO VIEIRA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 8010075-77.2016.8.11.0079 Polo Ativo: JANETE JERONIMA DOS 

SANTOS Polo Passivo: FLAVIO VIEIRA ALVES Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA em fase de 

execução, movida por JANETE JERONIMA DOS SANTOS em desfavor de 

FLAVIO VIEIRA ALVES. Compulsando os autos, verifica-se que apesar de 

devidamente intimada para manifestar-se (ID 20783313), houve o decurso 

do prazo in albis sem que a parte autora se manifestasse nos autos. E não 

havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu 

abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, 

entendo que a situação atual do presente processo permite a extinção 

com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a inércia da parte autora 

em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira-MT. (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-44.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO MENDES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000540-44.2019.8.11.0079 Polo Ativo: JOSE AUGUSTO 

MENDES BRAGA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR 

MORAIS, onde suscita o Reclamante, em suma, que teve seu nome inscrito 

indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito pelo valor de R$ 

86,41 (oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), sendo que não 

conhece o débito e não se lembra de ter estabelecido vínculo com a 

reclamada. Requerendo, assim, a declaração da inexistência do débito 

bem como a indenização por danos morais. Em sede de contestação, 

afirma a requerida que a parte requerente habilitou a linha telefônica nº 

(66) 99644-8257, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o 

cadastro no sistema interno. Alega que o atendimento das exigências 

sistêmicas cravas pelo órgão regulador confere às Telas SAC presunção 

de veracidade e, portanto, merecem ser utilizadas como meio de provas a 

corroborarem o entendimento delineado. A empresa Reclamada junta aos 

autos TELA SISTÊMICA a comprovar suposta relação jurídica, porém, sem 

produzir qualquer prova bilateral, como contrato assinado pela parte 

autora, ou gravação telefônica com registro de protocolo, a justificar a 

cobrança ocorrida. Em razão do deferimento da inversão do ônus da 

prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da 

dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa 

Ré, ante a hipossuficiência técnica do Consumidor, parte hipossuficiente 

da relação consumerista. Nesse sentido: APELAÇÕES – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ORGAOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSENCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTEMICA – PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – 

TERMO INICIAL PARA INCIDENCIA DOS JUROS – EVENTO DANOSO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, CPC – 

RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA 

PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionado não é prova suficiente 

para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco 

a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstancias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. O início dos juros de mora em 

condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será 

a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). Com o provimento do 

recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso 

de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, §11 do 

CPC. (TJMT, N.U 0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 
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18/12/2019) Assim, diante da inexistência de provas da contratação dos 

serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir 

de quaisquer das partes, tampouco do Consumidor, a produção de prova 

ou contraprova de fato negativo. Portanto, ausente qualquer prova neste 

sentido, devem ser declarados inexigíveis os débitos discutidos nestes 

autos. E reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, é também indevida a 

restrição apontada. Com efeito, resta evidente a falha na prestação do 

serviço da requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se 

amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário 

portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 

em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 

que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao incluir a 

inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida decorrente de relação jurídica não contratada, provocou um abalo 

moral ao autor, eivando a importante e fundamental imagem de idoneidade 

a qual qualquer cidadão deve cuidar-se em preservar. É indiscutível o 

direito da parte autora ao bom nome e à conservação da imagem (art. 5º, 

inc. V e inc. X da CF/88), de modo a evitar que seja alvo de quaisquer 

suspeitas, segregações ou limitações. Em se tratando do prejuízo moral, 

insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 5.000 (cinco mil reais). Por fim, vale ressaltar que é inaplicável o 

teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. 3 . DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, 

para: a) CONDENAR, a reclamada TELEFONICA BRASIL S.A., a pagar a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados a reclamante JOSE AUGUSTO MENDES BRAGA, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em 

discussão nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Ribeirão 

Cascalheira-MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000616-68.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

DROGARIA VIDA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA LEAO OAB - MT0017068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000616-68.2019.8.11.0079 Polo Ativo: DROGARIA VIDA LTDA - 

ME Polo Passivo: CORRETORA DE SEGUROS SICREDI e MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS, onde em síntese, 

afirma o autor que possuía contrato de seguro para o seu automóvel junto 

à  s e g u r a d o r a  o r a  r e q u e r i d a ,  c o m  c o b e r t u r a  p a r a 

colisão/incêndio/roubo/furto, alegando que contratou outras coberturas 

como reboque ilimitado e carro reserva. Que em viagem realizada em 

Janeiro/2019, o veículo apresentou problemas em relação ao torque do 

veículo, razão pela qual solicitou assistência das requeridas, para que 

fosse realizado o reboque do veículo, bem como que fosse disponibilizado 

o carro reserva, porém este teria sido negado, assim diante da situação, 

foi obrigado a contratar um táxi. Pugnando por repetição de indébito em 

dobro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e danos morais no valor de R$ 

37.920,00 (trinta e sete mil novecentos e vinte reais). Em sede de 

contestação, os requeridos alegaram que conforme as Condições Gerais 

do Seguro, este informa como risco excluído, a liberação do carro reserva 

em caso de pane do veículo segurado e que diferentemente do que foi 

alegado, a seguradora assim que comunicada do sinistro, encaminhou o 

reboque para realizar a retirada do veículo do local. Na impugnação a 

contestação, a parte autora argumentou que as requeridas não 

apresentaram qualquer tipo de justificativa da negatória em conceder o 

carro reserva ao requerente. Pois bem. No caso sub judice verifico que 

muito embora as requeridas afirmem que não violaram nenhum direito da 

parte requerente e que inexiste responsabilidade destas para com aquela, 

denota-se dos autos que a parte autora, de fato, sofreu danos 

decorrentes de falha das requeridas. Da analise dos autos, as reclamadas 

afirmam ter encaminhado o reboque para realizar a retirada do veículo do 

local, contudo sem juntar prova aos autos, enquanto o requerente 

apresenta recibo de fretamento de taxi. Além do mais, da documentação 

consta o direito da reclamante em ter disponibilizado o carro reserva, 

configurando portanto responsabilidade objetiva na prestação de serviço. 

Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço das 

requeridas. E, em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade 

civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda as 

requeridas, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, 

perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. Com 

efeito, entende-se que seria devido os pedidos de danos materiais, no que 

tange a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) e não repetição de indébito, 

consoante documentação juntada aos autos. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPATIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIA 

TELEFONE – CONTRATO VERBAL – AUSENCIA DE CLAREZA NO ATO DA 

CONTRATAÇÃO – ANULAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – IMPROCEDENCIA DO 

PEDIDO INDENIZATÓRIA MANTIDA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO 

– INCABÍVEL – DEVOLUÇÃO DEVE OCORRER DE FORMA SIMPLES – 

INEXISTENCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ – CONHECIDO E 
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DESPROVIDO. I – O consumidor tem direito à informação adequada e clara 

(Lei 8.078/90, art. 6º, III); informação clara e objetiva, reta, prestada sem 

reserva mental, ou seja, fiel à boa-fé objetiva; informação adequada é a 

acessível à percepção do consumidor, processo psicológico de cognição 

para que o que evidentemente concorrem o nível de acumulação de 

significantes e significados dos destinatários, os quais se sujeitam ao 

respectivo meio sócio-cultural, formam seu cabedal intelectivo e lhe 

moldam a capacidade de discernimento e crítica. Nulidade da contratação 

verbal, determinando-se a restituição das parcelas descontadas, de forma 

simples. II – O dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação 

a título de danos morais, somente se configurariam com a publicização de 

uma pendência indevida ou exposição do consumidor a situação 

humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer 

dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5º, incs. V e X da CF/88, o 

que não ocorreu neste caso. Sentença mantida. III – Para a restituição em 

dobro é necessário que haja comprovação da ciência das irregularidades, 

assim como da má-fé da instituição financeira, o que não restou bem 

esclarecido no caso em análise e nunca deve ser presumido. Assim, 

inexistindo prova inequívoca da má-fé, no caso, a restituição dos valores 

descontados deve ocorrer de forma simples, conforme bem fixou o 

magistrado a quo. (TJ –MS – APL: 08019900520188120017 MS 

0801990-05.201828.12.0017, Relator: Des. Marco André Nogueira 

Hanson, Data de Julgamento: 07/06/2019, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 11/06/2019) (grifo nosso) Em se tratando do prejuízo moral, 

insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 5.000 (cinco mil reais). 3 . DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da 

tutela, para: a) CONDENAR, as reclamadas solidariamente, a pagar a 

quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) à título de indenização por danos 

materiais ocasionados a reclamante, devendo ser acrescida de juros 

moratórios, na base de 1% ao mês desde a citação e correção monetária 

pelo INPC, desde a ocorrência do ato ilícito. b) CONDENAR, as reclamadas 

solidariamente, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título 

de indenização por danos morais ocasionados a reclamante, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Deixo de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 e 55, da Lei 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira-MT (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-45.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR OAB - GO34608 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

Autos nº 1000053-45.2017.8.11.0079 Polo Ativo: DANILO GOMES DOS 

SANTOS Polo Passivo: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Vistos, etc. Relatório Dispensado na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Fundamentação Concluída a fase postulatória, verifico que 

constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do 

mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie 

(art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é 

exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos 

suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e 

formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o 

magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a 

direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. No presente caso, o requerente 

alega que é titular de um contrato, pela qual pretendia a aquisição de um 

veículo. Que com a aquisição feita, o automóvel deveria ser transferido 

para ele, com alienação fiduciária em favor da requerida, bem como o 

emplacamento deveria ter sido transferido para este estado, local onde 

reside, contudo, por erro cometido pela requerida, o gravame foi 

registrado junto ao DETRAN do Estado de Goiás. Com isso, não foi 

possível transferir o veículo para o nome do autor. Em sede de 

contestação, a requerida afirma que constam nos autos provas de que a 

parte autora questionou a Gravame no Estado de Goiás depois de 

realizada a inserção. Que mesmo se tratando de um erro exclusivo da 

parte autora, o promovido teria lhe oferecido a oportunidade de viajar a 

Goiás afim de resolver a lide uma vez que somente o promovente possui a 

legalidade para realizar tal requerimento administrativo junto ao Detran-GO. 

Aduz que ao invés do autor solicitar junto ao agente financeiro para 

alienar com UF de licenciamento MT, não se pronunciou e o registro do 

gravame se deu no dia 28/08/2014 com UF de licenciamento GO, local 

onde o veículo já estava registrado. Esclarece ainda que a Resolução 

320/2009 do CONTRAN permite que as informações para as inserções e 

liberações de gravames sejam feitas por meio eletrônico, sendo que, 

imediatamente após a inclusão/alteração do gravame pelo Agente Credor, 

o proprietário deverá dirigir-se ao Órgão Estadual de Trânsito para 

emissão da respectiva documentação do veículo, com averbação do 

gravame. Sendo assim, diante da versão apresentada pelo requerido, 

impugnando especificamente os fatos alegados, inegável que recaía sobre 

o autor, a princípio, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. 

Explico. Ônus de provar: a palavra vem do latim, ónus, que significa cargo, 

fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao 
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descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a 

parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A 

produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da 

condição de parte. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por 

Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência 

de um fato (Dig. XXII,3,2,). O autor precisa demonstrar em juízo a 

existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu 

direito (Código de Processo Civil Comentado, Nelson NeryJúnior e Rosa 

Maria Andrade Nery, editora RT, SP, 3a edição, páginas 614/615). E o 

demandante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, 

enquanto que não há prova nos autos do alegado pela parte autora. Ou 

seja, não há substrato fático-probatório contido nos autos para analisar o 

pedido autoral. Sendo assim, não restando comprovado nos autos os 

fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Novo 

Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se 

impõe. A situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, de 

modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do 

abalo sofrido, o que não o fez. Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Ribeirão Cascalheira/MT. (assinado digitalmente) 

FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000167-60.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000167-60.2020.8.11.0052 POLO ATIVO: ROSILDA DE 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS LOPES DA SILVA 

POLO PASSIVO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

09/07/2020 Hora: 08:00 , no endereço: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000. 29 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 39790 Nr: 722-36.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo de Souza Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 38538 Nr: 136-96.2016.811.0052

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio 

Branco Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Tonholi da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6.072-B/MT

 Processo n. 136-96.2016.811.0052 (38538)

Impugnante: Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco 

Ltda

 Impugnado(a): Tereza Tonholi Da Silva

Aqui se tem incidente de impugnação ao valor da causa, apresentada pela 

Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco LTDA em face 

de Tereza Tonholi da Silva.

 A parte autora atribuiu o valor da causa em R$ 1.000,00 nos autos 

principais n. 1114-10.2015.811.0052 (Cód. 37944).

A parte impugnante pugnou, em síntese, pela modificação do valor da 

causa de R$ 1.000,00 para R$ 1.311.500,00.

Instada a manifestar-se, a parte impugnada refutou as alegações da 

impugnante/requerida.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 No presente feito, a parte autora busca a declaração da existência de 

relação jurídica entre as partes em razão das quotas-partes deixadas pelo 

de cujus Otávio Tonholi de 50.000 (cinquenta mil).

Para tanto, a parte autora, ora impugnada, atribui o valor da causa em R$ 

1.000,00, valor meramente estimativo.

Todavia, a parte impugnante/requerida aduziu, neste incidente, que o 

Capital Social da Cooperativa (requerida), que é subscrito em 

cotas-partes, possui o valor mínimo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais), conforme previsão do art. 12º, do Estatuto Social da Cooperativa.

 Ademais, para fins de cálculo do valor da causa que atribuiu como 

correto, declarou que possuía 19.055 quotas-partes existentes, por meio 

de ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/02/2009.

Não assiste razão à parte impugnante.

 Isso porque, a jurisprudência do STJ admite a fixação do valor da causa 

por estimativa, quanto constatada a incerteza do proveito econômico 

perseguido na demanda.

 No presente caso, trata-se de ação declaratória, onde, na origem, o valor 

da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da relação jurídica 

cuja existência pretende ser reconhecida.

Porém, conforme se depreende dos autos principais, a parte impugnada 

busca apenas o reconhecimento da relação entre o cooperado e a 

cooperativa, inexistindo conteúdo econômico imediato, razão pela qual o 

valor da causa deve ser atr

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 39528 Nr: 584-69.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos José de Oliveira, Lilian Drazdauskas Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo José Januacely de Oliveira, Maria de 

Lourdes da Silva Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Assiste razão à parte autora, quanto inaplicabilidade da correção 

monetária sobre o valor depositado.

Isso porque, ao analisar os autos, é possível verificar, conforme as 

alegações da requerida, que houve descumprimento do contrato, motivo 

pelo qual qual não houve o pagamento indicado.

Não sendo o pagamento da parcela em questão exigível, não há que se 

falar em mora e consequente pagamento dos acréscimos.

Desse modo, revogo o constante no dispositivo da decisão proferida à ref. 

7 em que dispõe:
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“AUTORIZO que os demandantes efetuem o depósito judicial do valor 

referente à última parcela de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 

acrescido de correção monetária a partir do dia 28.02.2015. “

para que passe a constar:

“AUTORIZO que os demandantes efetuem o depósito judicial do valor 

referente à última parcela de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).”.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes indiquem as provas 

pretendidas para deslinde do feito.

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser 

esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

No caso de ser pedida produção de prova técnica, deverão as partes 

formular quesitos e indicar assistente técnico, sob o risco de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46894 Nr: 2371-02.2017.811.0052

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de retificação de registro proposto por José Marques 

dos Santos.

Objetivou a restauração da certidão de casamento para fins de averbação 

de divórcio em razão de informações pelo Cartório responsável que os 

livros do referido órgão teriam sido roubados.

Em sentença, este Juízo julgou procedente o pedido determinando a 

expedição do mandando de restauração à contra entrega pelo autor da 

Certidão de Casamento original.

Posteriormente, foi determinada a intimação do requerente para apresentar 

cópia autenticada da Certidão de Casamento Original, para viabilizar a 

expedição de mandado de restauração.

O autor compareceu perante a secretária deste Juízo alegando a 

impossibilidade de cópia autenticado, visto que o documento se encontra 

danificado.

É o relatório. Decido.

Intime-se o autor, para que apresente a Certidão de Casamento original, 

ainda que danificada, para cumprimento da sentença disposta na ref. 11.

Após o cumprimento integral da sentença de ref. 11, ao arquivo.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000213-49.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA ÚNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS 

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000213-49.2020.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 12.540,00 ESPÉCIE: [Rural (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: AUGUSTO ALVES DOS SANTOS 

Endereço: FAZENDA GARÇA BRANCA, S/N, ZONA RURAL, RIO BRANCO 

- MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 1273, BOSQUE DA 

SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para responder a ação, caso queira, 

conforme despacho, petição inicial e documentos anexados ao processo 

judicial eletrônico. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação 

é de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia útil seguinte à consulta ao 

teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a 

consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não sendo contestada a ação, o 

réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). RIO BRANCO, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-59.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MEIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000094-59.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ADEMIR MEIRA BARROS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Aqui se tem embargos de declaração, opostos por Ademir Meira 

Barros em face da sentença que julgou improcedente a demanda autoral. 

A parte embargante alegou, em síntese, que a sentença embarga foi 

omissa ao não apreciar o pedido de concessão da assistência judiciária 

gratuita e quanto ao pedido de declaração de abusividade das cinco 

faturas recebidas em um mesmo mês a título de cobrança de Custo de 

Disponibilidade, razão pela qual pugnou seja sanada a omissão apontada. 

Instada a manifestar-se, a parte embargada pugnou pela improcedência 

dos aclaratórios, em razão da inadequação da via eleita para discussão 

da matéria de fundo. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, esclarece-se que um dos objetivos dos embargos de 

declaração é sanar a ocorrência de erro material, omissão, contradição ou 

obscuridade da decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil, também sendo possível a admissibilidade de embargos 

com efeitos infringentes, com o fito de corrigir desacertos. Considera-se 

omissa a decisão não fundamentada e a que deixe de se manifestar sobre 
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tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de 

assunção de competência aplicável ao caso “sub judice”. Contudo, os 

embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, 

propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Assim sendo, não 

têm por finalidade REVISAR OU ANULAR as decisões judicias (STJ, 2ª 

Turma, EDcl no REsp 930.515/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 

18.10.2007, p. 338). Portanto, os embargos de declaração, visam garantir 

que a resposta do juízo seja adequada, clara e coerente com a demanda, 

assim como para que a decisão seja bem fundamentada. Não se prestam 

os Embargos de Declaração para fins de rediscussão da matéria de 

mérito, uma vez que há recurso específico para tal fim. Feitas essas 

breves considerações, passo a análise das alegações da parte 

embargante. A parte embargante alegou que a decisão embargada foi 

omissa ao não apreciar o pedido de concessão da assistência judiciária 

gratuita e quanto ao pedido de declaração de abusividade das cinco 

faturas recebidas em um mesmo mês a título de cobrança de Custo de 

Disponibilidade. Assiste razão às alegações da parte embargante tão 

somente em relação à omissão da apreciação do pedido de assistência 

judiciária gratuita. Em relação à alegada omissão da declaração de 

abusividade das cinco faturas recebidas em um mesmo mês, verifica-se 

que a sentença embargada reconheceu a legitimidade das cobranças, por 

tratar-se de hipótese prevista na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, sendo 

justificável como forma de custear o serviço prestado e estar diretamente 

vinculado à disposição do serviço, ainda que não tenha sido usufruído 

pelo consumidor, razão pela qual não cabe a rediscussão da matéria e 

reapreciação de provas por meio de embargos de declaração. Por outro 

lado, consta nos autos que a parte autora, ora embargante, pugnou pela 

concessão da assistência judiciária gratuita em pedido específico 

apresentado na petição inicial, não havendo decisão judicial nos autos que 

aprecie tal pedido. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos, 

porquanto tempestivos, e, no mérito, julgo-os parcialmente procedentes, 

sem atribuir efeitos infringentes, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

para suprir a omissão apontada na sentença embargada que passa a 

constar a seguinte fundamentação: [...] O rito da Lei n. 9.099/95 possui 

previsão expressa de que o acesso ao Juizado Especial independe, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento do pagamento de custas e 

taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da aludida lei. Porém, os efeitos 

da assistência judiciária gratuita implicam para eventual interesse recursal 

da parte beneficiária. Nesse sentido, o artigo 98 do Código de Processo 

Civil estabelece que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.”. Ademais, o artigo 99, §3º, do 

aludido códex, institui que presumir-se-á verdadeira a alegação de 

pobreza, na acepção jurídica da palavra, realizada por pessoa 

exclusivamente natural. Entretanto, há de se dizer que o magistrado, ao 

analisar o pedido, não está vinculado este requisito. E, quando se verificar 

a existência de fatos que possam demonstrar a capacidade financeira do 

jurisdicionando, deve indeferir o pedido. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora ostenta a qualificação profissional 

“pecuarista”, e, nestes casos, em tese, poder arcar com as custas 

processuais. Desta forma, pode-se afirmar que a presunção de pobreza 

não opera automaticamente, neste caso ora analisado, com a simples 

declaração afirmada pela parte autora, de que não possui condições de 

arcar com as custas processuais no momento. Ante o exposto, não 

havendo demonstração com precisão que a parte autora se enquadra, 

ainda que temporariamente, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código 

de Processo Civil, é necessário que sejam trazidos aos autos outros 

documentos que forem julgados pertinentes para análise do pedido. 

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu causídico constituído, para 

que, em 15 (quinze) dias, forneça outros elementos para melhor avaliação 

de eventual hipossuficiência ou, desde já, proceda ao pagamento das 

taxas e custas iniciais. Poderá o autor apresentar: a) do inteiro teor das 

duas últimas declarações de Imposto de Renda; b) das certidões dos 

cartórios de registro de imóveis que demonstrem a existência ou não de 

bens em seu nome; c) da certidão do órgão de trânsito que demonstre a 

existência ou não de veículos em seu nome; d) certidão de existência ou 

inexistência de propriedade de semoventes. No mesmo prazo, deverá 

apresentar a mesma relação de documentos supradita em relação ao seu 

cônjuge, tudo para efeitos de se analisar a condição econômica 

doméstica, quesito essencial para se aferir a necessidade de concessão 

da gratuidade dos serviços judiciários. Frise-se que eventual inércia 

implicará no indeferimento, de ofício, do pedido de assistência judiciária 

gratuita. [...] Intimem-se as partes quanto a presente decisão. Com o 

trânsito em julgado, e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-42.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DEFACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA MATIZ LTDA - EPP (REQUERIDO)

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

DINIZ FRANCHISING ADMINISTRACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

ADRIANE DAS MERCES SAPIENZA OAB - SP0360508A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

8010031-42.2016.8.11.0052. REQUERENTE: CREUZA DEFACIO FERREIRA 

REQUERIDO: L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME, OTICA MATIZ LTDA - EPP, DINIZ 

FRANCHISING ADMINISTRACAO LTDA Defiro o pedido de penhora 

formulado perante evento de ID. Nº 19537202, determinando a penhora on 

line via BACENJUD da importância de R$ 5.212,52 (Cinco mil duzentos e 

doze reais e cinquenta e dois centavos), conforme tabela de cálculos 

atualizados elaborada, devendo recair a penhora conforme requisitado. 

Pratiquem-se os atos próprios, para localização de ativos penhoráveis 

pelo Sistema BacenJud, efetuando-se o bloqueio de valor bastante para 

satisfazer a dívida exequenda. Sendo frutífera, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora online, para que se manifeste em 5 dias 

para fins o §2º do artigo 854 do CPC, que pode se manifestar nos termos 

do §3º do referido artigo. Caso venha aos autos impugnação à penhora 

realizada, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Rio Branco/MT, 18 de março de 2020. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010233-24.2013.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

OZIAS VIANA DO BONFIM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSE VIDAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Autos n.° 

8010233-24.2013.8.11.0052. EXEQUENTE: OZIAS VIANA DO BONFIM. 

EXECUTADO: JESSE VIDAL. Aqui se tem Execução de Título extrajudicial 

proposta por Ozias Viana do Bonfim em face de Jesse Vidal. Analisando 

os autos, verifica-se que o autor, embora devidamente intimado deixou de 

promover as diligências necessárias para o prosseguimento do feito. Ante 

o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Isento de custas 

e despesas processuais. Encaminhem-se os presentes autos ao arquivo, 

na condição de findo, mediante adoção das anotações e formalidades de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. RIO BRANCO/MT, 3 

DE FEVEREIRO DE 2020. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-24.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXICASE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 
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(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOACIR JOLANDO NEVES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000355-24.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: R$ 38.160,00 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: GILBERTO DE SOUZA ANDRADE, Endereço: Sitio Souza, sn, 

Comunidade do Novo São Jose, Zona Rural, LAMBARI D'OESTE - MT - 

CEP: 78278-000 POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL S.A, Endereço: Rua 

Pedro Inocêncio de Araújo, n 400, Cidade Alta, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 MAXICASE MAQUINAS LTDA, Endereço: avenida são luiz, 290, 

jardim são luiz, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Senhor(a): GILBERTO DE 

SOUZA ANDRADE A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/01/2019 Hora: 09:00, RESSALTO 

QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS PARA INÍCIO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 28 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-06.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IDELVANE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000287-06.2020.8.11.0052. REQUERENTE: IDELVANE MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Aqui se tem ação declaratória de 

inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais 

ajuizada por Idelvane Marques da Silva em face do Banco do Bradesco 

S/A. É o relato. Decido. Compulsando os autos, verifico que a petição 

inicial não obedece aos termos do art. 319 do Código de Processo Civil, 

vez que não contem qualificação completa do autor da ação (profissão, 

endereço eletrônico e etc.). Assim, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil, determino a intimação do autor para que este emende a 

peça inicial. De outra banda, o requerente pugnou pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Neste sentido, o artigo 98 do Código de 

Processo Civil dispõe que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.”. Ademais, o §3º, do art. 99, do 

mesmo código dispõe que: “Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. Porém, há de 

se dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado 

somente a tal alegação, de modo que, verificando a existência de fatos 

que possam demonstrar a capacidade financeira do jurisdicionando, deve 

indeferir o pedido. Nesse sentido: EMENTA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

INDEFERIDA -CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO NO 

CONTRATO DE INANCIAMENTO -IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NO 

BANCO DE DADOS DA SERASA - REQUISITOS DO ART. 273, CPC 

-VEROSSIMILHANÇA E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO 

DEMOSNTRADOS –BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO 

- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE 

-DESPROVIMENTO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela é necessário que a parte demonstre a verossimilhança de suas 

alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Ausentes os requisitos autorizadores, não há como acolher o pedido em 

grau recursal. A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. 

LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recurso”. Da mesma forma o artigo 4º 

da Lei n. 1060/50 diz que “A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial”, de modo 

que não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser 

alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. (grifei) (TJ/MT, AI nº 41894/11, 5º Câmara 

Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Albes da Rocha, dtjulg. 26/10/11) Assim, 

compulsando os documentos acostados em sede inicial, verifica-se que o 

autor, além de não indicar sua profissão, não forneceu qualquer 

documentação que possibilite a verificação dos requisitos exigidos para a 

concessão da benesse. Dessa forma, em que pesem as declarações 

constantes da peça exordial, as omissões anteriormente delineadas 

impõem o esclarecimento dos fatos antes da análise do pleito formulado, 

tudo nos termos da jurisprudência anteriormente mencionada. Ante o 

exposto, conforme dispõe o §2º, do art. 99, do Código de Processo Civil, 

havendo incoerências e imprecisões quanto ao preenchimento dos 

requisitos legais, é necessário oportunizar ao requerente a comprovação 

do cumprimento dos referidos pressupostos, devendo este trazer aos 

autos documentos que garantam a ampla e correta análise do pedido. 

Assim, intime-se o requerente para que em 15 (quinze) dias, além de 

emendar a inicial, forneça outros elementos para melhor avaliação de 

eventual hipossuficiência por meio da juntada de: a) inteiro teor das duas 

últimas declarações de Imposto de Renda do autor e do seu cônjuge ou a 

certidão oficial de dispensa de tal obrigação; b) certidões dos cartórios de 

registro de imóveis que demonstrem a existência ou não de bens em nome 

do autor e do seu cônjuge; c) certidão do órgão de trânsito que demonstre 

a existência ou não de veículos em nome do autor e do seu cônjuge; d) 

certidão do órgão competente que demonstre a existência ou não de 
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semoventes do autor e do seu cônjuge. A exigência dos documentos 

relativos ao cônjuge se justifica porque a condição da economia doméstica 

também deve ser levada em conta para efeitos da gratuidade dos serviços 

judiciários. Condiciono a análise do pedido de gratuidade da justiça nos 

termos da fundamentação acima, sob risco de indeferimento do pedido de 

ofício. Porém, em razão de os efeitos, no Juizado Espacial, apenas serem 

analisado por ocasião de eventual recurso, o feito prosseguirá se a parte 

emendar a inicial nos termos aqui determinados. Decorridos os prazos 

fixados, conclusos para deliberações. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000344-58.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000344-58.2019.8.11.0052. REQUERENTE: LUIZ CARLOS GONCALVES 

DA CRUZ REQUERIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Aqui se tem ação declaratória de inexistência de débito com pedido 

de reparação de danos e pedido liminar ajuizada por Luiz Carlos 

Gonçalves da Cruz. Defiro a produção de provas formulada pelo autor da 

demanda. Deste modo, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 10.07.2020 às 13h00, horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

frisando-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até 

quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, 

§4°,do CPC, indicando as que comparecerão independentemente de 

intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Mirassol D’Oeste/MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-40.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO FORTUNATO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

8010154-40.2016.8.11.0052. REQUERENTE: REGINALDO FORTUNATO 

RODRIGUES REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Aqui se tem ação de inexistência de débito 

com pedido de danos morais ajuizada por Reginaldo Fortunato Rodrigues 

em face da Embratel TVSAT Telecomunicações SA (Claro TV). Não 

havendo preliminares a serem apreciadas ou nulidades a serem 

reconhecidas, dou o feito por saneado. Em vista dos documentos 

acostados pelo requerido em id. 31221043, vista dos autos a parte autora 

para manifestação. Desde logo, considerando que as partes divergem 

acerca da existência da relação jurídica, determino a intimação destas 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir, devendo 

justificar sua pertinência destas, sob pena de indeferimento. Fixo o prazo 

de 15 (quinze) dias para tanto. Empós, conclusos. Cumpra-se. Mirassol D' 

Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-77.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES POCOVIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

8010158-77.2016.8.11.0052. REQUERENTE: MARCOS RODRIGUES 

POCOVIQUE REQUERIDO: VIVO S.A. Fixo novo prazo de 15 dias ao réu 

para dizer se o contrato que alega ter realizado com o autor está inserido 

no conceito do tema 954 da Jurisprudência do STJ, conforme decidido em 

ID 30853993 e, se não estiver, esclarecer por quê. Rio Branco/MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-32.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

8010161-32.2016.8.11.0052. REQUERENTE: MARTA ALCANTARA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Fixo novo prazo de 15 (quinze) dias para o réu 

dizer se plano contratado pela autora tem alguma relação como tema 954 

da jurisprudência do STJ, nos termos da decisão posta no ID 30866357. 

Empós, conclusos. Cumpra-se. Rio Branco/MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010419-42.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE DE SOUZA MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

8010419-42.2016.8.11.0052. REQUERENTE: SILVANE DE SOUZA 

MENESES REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Aqui 

se tem ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito e reparação 

por danos morais ajuizada por Silvane de Souza Meneses em face da 

União Norte do Paraná de Ensino Ltda. Sentença de mérito homologada em 

id. 11710429 julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para 
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condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização dor dano 

moral suportado pela requerente. Embargos de declaração opostos pela 

requerente em id. 11798360. Recurso inominado interposto pela empresa 

requerida em id. 11925298. Remetido o feito a Turma Recursal, esta 

determinou a devolução dos autos a este juízo para apreciação dos 

embargos de declaração opostos (id. 24463232). Intimada a requerente 

para se manifestar sobre a prejudicialidade dos embargos opostos, esta 

pugnou pela sua conversão em perdas e danos (id. 30833545). É o relato. 

Decido. Diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos interpostos em ID n. 11798360, manifeste-se a parte 

embargada, em cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2º do Código de 

Processo Civil. Na sua manifestação, deve a ré considerar o novo cenário 

conforme pretendido em ID árvore 30832636. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Rio Branco/MT. (datado e assinado digitalmente) MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010252-25.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VENDRAMINI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

8010252-25.2016.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA VENDRAMINI DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: EDITORA ABRIL S.A. Aqui se tem ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos 

morais ajuizada por Maria Vendramini de Oliveira em face da Editora Abril 

S.A. Sentença de mérito homologada em id. 11882170 julgou procedente 

os pedidos iniciais para condenar a empresa ao pagamento de 

indenização por danos morais e restituição em dobro do valor cobrado 

indevidamente. Recurso inominado interposto pela requerente em id. 

12622601. A empresa requerida acostou aos autos comprovante de 

pagamento de valores e pugnou pela extinção do feito. Recebido o 

recurso e apresentadas as contrarrazões, o feito foi remetido a Turma 

Recursal. Acórdão de id. 25969338 conheceu do recurso e negou seu 

provimento, condenando a requerente ao pagamento de custas e 

despesas processuais. A empresa requerida pugnou pela extinção do 

feito ante a aprovação de plano de recuperação judicial (id. 25970342). 

Intimada para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, a 

requerente pugnou pelo levantamento dos valores depositados (id. 

30849931) e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 

31382699). I – JUSTIÇA GRATUITA Considerando a situação econômica 

alegada pela parte autora e a comprovação desta mediante juntada de 

comprovante de rendimentos, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

II – LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO Tendo sido demonstrado 

estar a ré inserida em plano de recuperação judicial, o destino de seu 

patrimônio apenas pode ser decido pelo juízo universal. Assim, indefiro o 

pedido de levantamento dos valores depositados nos autos, devendo eles 

serem colocados à disposição do juízo presidente do plano 

recuperacional. Nestes termos, poderá a autora diligenciar diretamente 

nos autos da recuperação judicial e habilitar seu crédito, podendo, 

inclusive, obter neste Juízo de Rio Branco, certidão de crédito. Oficie-se 

ao Juízo da recuperação judicial (ID 25970344) solicitando dados de conta 

bancária para transferência dos valores. Após a efetiva transferência, 

arquivem-se estes autos aguardando-se nova manifestação das partes. 

Rio Branco/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-22.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JERVASIO ESCANDIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

8010043-22.2017.8.11.0052. REQUERENTE: JERVASIO ESCANDIANI 

REQUERIDO: OI S.A Aqui se tem ação declaratória de inexistência de 

débito com pedido de danos morais ajuizada por Jervasio Escandian em 

face da Oi S.A. Sentença de mérito proferida em id. 9003411 julgou 

procedente os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. Recurso inominado 

interposto pelo requerente em id. 10392619. Recurso inominado interposto 

pelo requerido em id. 10517240. É o relato. Decido. Verifico que os 

recurso interpostos nos autos preenchem os requisitos de admissibilidade, 

razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 

Intimem-se as partes para, querendo, apresentarem contrarrazões no 

prazo legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, 

remetam-se os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rio Branco/MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000222-16.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO OAB - MT13161-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000222-16.2017.8.11.0052. REQUERENTE: ADAO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN Nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, tem os executados o prazo de 30 

(trinta) dias para, se quiserem, impugnar o cumprimento da sentença 

pretendido pela parte autora, podendo, nos próprios autos, apresentar 

impugnação. Efetive-se a intimação ora determinada mediante remessa 

dos autos. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Converta-se a 

presente ação em cumprimento de sentença. Às providências. Rio 

Branco/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (assinado e datado 

digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010116-62.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE DOS SANTOS FRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

8010116-62.2015.8.11.0052. EXEQUENTE: ALAIDE DOS SANTOS FRAGA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S.A. Aqui se tem cumprimento de sentença ajuizado por 

Alaide dos Santos Fraga em face do Banco do Brasil S.A. O requerido 

apresentou impugnação à penhora, sob o argumento de não ter sido 

citado e intimado acerca dos atos processuais praticados, razão pela qual 

pugnou pela extinção do feito e o levantamento dos valores constritos nos 

autos. É o relato. Decido. Inicialmente, determino que a secretaria certifique 

nos autos se os requeridos foram intimados dos atos processuais 

realizados nos autos desde a prolação da sentença de mérito por este 

juízo de 1º grau. Outrossim, determino que seja certificado nos autos a 

tempestividade da impugnação apresentada em id. 29747643. Desde logo, 

intime-se o Banco do Brasil S.A. para que esclareça quais valores ou 

bens foram constritos nos autos, vez que ainda não há no feito qualquer 

notícia de constrição efetivada. Fixo o prazo de 15 dias para tanto. 

Decorrido o prazo, conclusos para deliberações. Às providências. Rio 

Branco/MT. (assinado e datado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-46.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ALMEIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000403-46.2019.8.11.0052. REQUERENTE: AILTON ALMEIDA PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório nos termos do disposto no 

art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Aqui se tem ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por 

Ailton Almeida Pereira em desfavor de Telefônica Brasil S/A (Vivo). Alegou 

o autor que, apesar de não ter contratado qualquer serviço da empresa 

requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. Citada, 

a ré apresentou documentos que demonstrariam a contração de serviços 

pelo autor. Em réplica, o autor disse não serem seus os documentos e 

assinaturas lançadas, dizendo haver necessidade de perícia grafotécnica, 

pedindo, inclusive, a extinção da demanda em razão de suposta 

complexidade. Decido. A necessidade de produção de prova técnica, 

mesmo que seja grafotécnica, não retira a competência dos juizados 

especiais. Isso porque tal diligência, por si só e de forma genérica, não 

implica reconhecimento de complexidade a justificar a extinção do 

processo pela inadmissibilidade do procedimento. Nesse sentido, veja-se 

STJ, CC 104659, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 2/9/2009, Dje 11/9/2009. 

Assim, mantenho a competência deste Juízo para processar e julgar o 

feito. Ademais, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é medida 

que se impõe, quando forem reconhecidas hipossuficiência da parte 

autora e verossimilhança de suas alegações. No caso destes autos, 

embora se possa dizer que haja hipossuficiência, não se encontra 

presente o requisito da verossimilhança, pois a parte ré apresentou 

documentos que podem representar a contratação negada pela parte 

autora, tendo a parte ré limitado-se a negar os fatos. Ante o exposto, NÃO 

HÁ DE SE INVERTER O ÔNUS DA PROVA DIANTE DA AUSÊNCIA DOS 

SEUS REQUISITOS, DEVENDO O ÔNUS SER DISTRIBUÍDO DE FORMA 

ORDINÁRIA, EM QUE CADA PARTE DEVE DEMONSTRAR OS ALEGADOS 

POR SI. Fixo prazo de 15 dias para que as partes possam indicar 

eventuais outras provas com que, eventualmente, queiram demonstrar seu 

direito em Juízo. Marcos André da Silva Juiz de Direito (assinado e datado 

digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-02.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000393-02.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ODAIR DA SILVA GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Aqui se tem ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com compensação por dano moral, ajuizada por Odair da 

silva Gomes em face de Telefônica Brasil S.A. – Vivo. A parte autora 

aduziu que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela 

empresa requerida de modo indevido. Relatou, ainda, que por diversas 

vezes entrou em contato com a requerida para resolver o impasse de 

modo amigável, sem que obtivesse sucesso em seus pedidos. 

Devidamente citada, a emprese requerida apresentou contestação em id. 

24118652, ocasião em que pugnou pela não inversão do ônus da prova e 

sustentou a existência do débito e a legalidade da inscrição do nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. Após, o requerente apresentou 

impugnação (id. 24399163). É o relatório. Fundamento e decido. I - DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A parte autora invocou a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor e seus consectários, especialmente a 

inversão do ônus da prova. É certo que o consumidor encontra-se 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência. Assim, 

nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, quando forem reconhecidas hipossuficiência da 

parte autora e verossimilhança de suas alegações. No caso destes autos, 

embora se possa dizer que haja hipossuficiência, não se encontra 

presente o requisito da verossimilhança, pois a parte ré apresentou 

relação de ligações telefônicas que podem representar a contratação 

negada pela parte autora, tendo a parte ré limitado-se a negar os fatos. 

Veja-se, nesse sentido, que o autor apenas alegou que a ré não teria 

demonstrado a existência contratual porque as telas apresentadas seriam 

unilaterais. Embora algumas telas de sistemas internos das operadoras de 

telefonia não sejam aceitas como provas, por serem produções 

unilaterais, a alegação do autor em relação às ligações telefônicas 

realizadas é totalmente descabida. Isso porque a relação de ligações 

apresentada pela ré nunca poderia ser produzida de outro modo, porque 

apenas as entidades de telefonia detém tal informação. Ademais, a parte 

autora em momento nenhum em sua réplica negou ter realizado qualquer 

das ligações indicadas na relação. Assim, não está presente o requisito 

da verossimilhança das alegações do autor. Ante o exposto, NÃO HÁ DE 

SE INVERTER O ÔNUS DA PROVA DIANTE DA AUSÊNCIA DOS SEUS 

REQUISITOS, DEVENDO O ÔNUS SER DISTRIBUÍDO DE FORMA 

ORDINÁRIA, EM QUE CADA PARTE DEVE DEMONSTRAR OS ALEGADOS 

POR SI. DECRETO O SIGILO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS NO ID 

24118653. ANOTE-SE. II - DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A 

parte autora pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita. O 

artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que: “A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”. Ademais, o artigo 99, 

§3º, do aludido códex, institui que presumir-se-á verdadeira a alegação de 

pobreza, na acepção jurídica da palavra, realizada por pessoa 

exclusivamente natural. Entretanto, há de se dizer que o magistrado, ao 

analisar o pedido, não está vinculado este requisito. E, quando se verificar 

a existência de fatos que possam demonstrar a capacidade financeira do 

jurisdicionando, deve indeferir o pedido. Compulsando a petição inicial e os 

documentos que a instruem, verifica-se que a parte autora indicou naquela 

a sua qualificação como sendo “autônomo”. Dessa forma, em que pesem 

as declarações constantes da peça inicial, a incoerência anteriormente 

delineada impõe o esclarecimento dos fatos antes da análise do pleito 

formulado, tudo nos termos da jurisprudência anteriormente mencionada. 
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Ante o exposto, conforme dispõe o §2º, do art. 99, do Código de Processo 

Civil, havendo incoerências e imprecisões quanto ao preenchimento dos 

requisitos legais, é necessário oportunizar ao requerente a comprovação 

do cumprimento dos referidos pressupostos, devendo este trazer aos 

autos documentos que garantam a ampla e correta análise do pedido. 

Poderá o autor apresentar: a) certidão do inteiro teor das duas últimas 

declarações de Imposto de Renda; b) certidões dos cartórios de registro 

de imóveis que demonstrem a existência ou não de bens em seu nome; c) 

certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de 

veículos em seu nome; No mesmo prazo, deverá apresentar qualificação 

completa do seu cônjuge, trazendo aos autos elementos que indiquem a 

condição econômica dele, tudo para efeitos de se analisar a condição de 

econômica doméstica, quesito essencial para se aferir a necessidade de 

concessão da gratuidade dos serviços judiciários Condiciono a análise do 

pedido de gratuidade da justiça nos termos da fundamentação acima, sob 

risco de indeferimento do pedido de ofício. Porém, em razão de os efeitos, 

no Juizado Espacial, apenas serem analisado por ocasião de eventual 

recurso, o feito prosseguirá. III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Por fim, não 

havendo outras preliminares a serem apreciadas ou qualquer nulidade 

processual a ser reconhecida, dou o feito por saneado. Assim, intimem-se 

as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

devendo justificar sua pertinência destas, sob pena de indeferimento. Fixo 

o prazo de 15 (quinze) dias para tanto. Empós, conclusos. Cumpra-se. Rio 

Branco/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-13.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000110-13.2018.8.11.0052. REQUERENTE: SEVERINO JOSE SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Aqui se tem cumprimento de sentença 

ajuizado por Severino José Santos da Silva em desfavor de Iresolve 

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. O requerido juntou 

aos autos comprovante de pagamento e pugnou pela extinção do feito (id. 

28102137). O autor pugnou pelo levantamento do valor pago pelo 

requerido e pleiteou pelo prosseguimento da ação, aduzindo que o 

pagamento se deu de forma parcial e que ainda existiria o valor de R$ 

3.926,16 a ser pago (id. 28953744). Ante isso, o requerido apresentou 

embargos à execução (id. 30538054). Decisão de id. 29060756 deferiu o 

levantamento dos valores depositados em juízo e deferiu o bloqueio do 

crédito remanescente indicado pelo exequente. Bloqueio efetivado em id. 

29192029 (BacenJud). Alvará eletrônico expedido em id. 30817354. É o 

relato. Decido. Considerando que a parte executada apresentou embargos 

para discutir a legitimidade do excesso de execução, TOTALMENTE 

INCABÍVEL A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS ANTES QUE SEJA 

DECIDIDA A QUESTÃO. ASSIM, DETERMINO IMEDIATAMENTE O 

DESBLOQUEIO DO VALOR. Fixo prazo de 15 dias para que a parte 

exequente manifeste-se quanto aos Embargos contidos em ID 30538048 

(assinado e datado digitalmente) Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-45.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LENILCE RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT6072-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000039-45.2017.8.11.0052. REQUERENTE: LENILCE RODRIGUES 

BARBOSA REQUERIDO: LOJAO DOS MOVEIS LTDA Verifico que o 

recurso interposto nos autos preenche os requisitos de admissibilidade, 

razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se 

a partes contrária para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, remetam-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Rio Branco/MT. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-47.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000153-47.2018.8.11.0052. REQUERENTE: SAMUEL PEREIRA VIEIRA & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Aqui se tem ação de 

obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Samuel Pereira Vieira & 

Cia Ltda em face da Oi Móvel S.A. Sentença de mérito homologada em id. 

15525719 julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a 

empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil). Acórdão de id. 22179099 conheceu o 

recurso interposto pela empresa requerida e negou seu provimento. 

Certificado o trânsito em julgado em id. 22179102. Pedido de cumprimento 

de sentença aviado em id. 22489900. A empresa requerida apresentou 

manifestação em id. 28731648 informando a existência de processo de 

recuperação judicial em curso e pugnando pela extinção deste feito. 

Intimado para se manifestar, o exequente pugnou pela expedição de ofício 

ao juízo da recuperação judicial (id. 30956474) e pelo prosseguimento da 

presente execução (id. 30958802). É o relato. Decido. Em que pese o 

pedido de extinção da presente ação, insta consignar que, havendo sido 

aprovado o plano de recuperação judicial da empresa devedora, a medida 

a ser imposta é suspensão do feito e não sua extinção. Isso porque, a 

suspensão do feito garante a segurança necessária ao credor e observa 

o princípio da continuidade das sociedades empresárias. Desta forma e 

observando a jurisprudência mais atualizada do Superior Tribunal de 

Justiça, a qual determina a suspensão das ações e execuções contra as 

sociedades empresárias em recuperação judicial, determino a suspensão 

do feito, ressalvando que poderá o interessado diligenciar diretamente 

junto ao juízo da recuperação. Defiro o pedido para expedição de ofício ao 

Juízo universal. Assim, proceda-se conforme requerido em ID 30956476, 

devendo o ofício ser acompanhado da memória de cálculos indicada em ID 

30956476. Arquive-se o feito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rio Branco/MT MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(assinado e datado digitalmente)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-32.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA DE OLIVEIRA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000779-32.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MARGARIDA DE OLIVEIRA 

CUNHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Aqui se tem ação de 

indenização ajuizada por Margarida de Oliveira Cunha em face do Banco 

do Bradesco S/A. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação em id. 266911150. É o relato. Decido. I – DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Alega o requerido que não seria legitimado passivo para 

responder aos termos da demanda, vez que apenas atuou no 

cumprimento de serviços bancários, sem que jamais tivesse praticado 

qualquer ato ilícito que justificasse o pedido inicial. No entanto, verifica-se 

que a preliminar arguida se confunde com o mérito da presente demanda, 

devendo como tal ser apreciada. II – DA JUSTIÇA GRATUITA 

Considerando a situação econômica da parte autora, defiro os benefícios 

da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil. III – DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A parte 

autora invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus 

consectários, especialmente a inversão do ônus da prova. Tendo em vista 

que a presente demanda versa sobre relação de consumo, impositiva se 

faz a condução do feito em consonância com as regras consumeristas. 

Nesses termos, há que ser dito que, para o desfecho do caso, há que se 

aplicar o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a 

relação retratada nos autos não é daquelas em que se aplicam os artigos 

12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, onde a inversão do ônus da 

prova é "ope legis". Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, eis que não se trata de fato do produto ou serviço, 

mas sim de relação jurídica apontada como tendo vício do produto ou 

serviço. E sendo aplicada a regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, 

distribuir-se o ônus da prova. Nesse contexto, extrai-se dos autos que a 

autora alegou não ter contratado qualquer seguro e não ter autorizado 

qualquer desconto de valores em sua conta corrente. Assim, para a parte 

autora, demonstrar fato negativo (que não contratou seguro e não 

autorizou débitos em sua conta) é impossível, pois equivaleria a provar o 

“nada” e o “nada”, fenomenicamente não existe. Desse modo, poderá a 

parte requerida apresentar eventual histórico de uso dos serviços 

prestados ou contrato firmado para os descontos. Dito isso, constata-se a 

patente hipossuficiência técnica da parte autora, pois sua alegação 

funda-se na inexistência de contrato de seguro ou de autorização para 

débitos em conta corrente e, por tratar-se de fato negativo, pode a ré 

apresentar eventual contrato que tenha autorizado os débitos ou 

demonstrar que os descontos foram efetivados de modo lícito. Já para a 

parte autora, demonstra fato negativo é impossível, pois equivaleria a 

provar o “nada” e o “nada”, fenomenicamente não existe. Portanto, ante à 

hipossuficiência técnica da parte autora, inverto o ônus probatório, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

atribuo à ré o ônus de provar a improcedência do direito da autora ou que 

mais entender cabível. IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Em detida análise à 

narrativa posta na petição inicial e os documentos que a instruem, 

verifica-se que a presente demanda é conexa aos autos do processo 

distribuído sob o n. 1000782-84.2019.8.11.0052 (PJe), em razão de causa 

de pedir e as partes. Demais disso, pode-se dizer que, naquela demanda, 

1000782-84.2019.8.11.0052, a parte ré aqui nestes autos, configura-se 

verdadeiro litisconsórcio necessário naquela causa, tendo em vista a 

natureza da relação jurídica controvertida nas duas demandas, nos 

moldes do artigo 114, do Código de Processo Civil. Desse modo, determino 

que se traslade as peças e documentos desta demanda para os autos do 

processo distribuído sob o n. 1000782-84.2019.8.11.0052 (PJe), inclusive 

desta essa decisão, acrescentando no polo passivo daquela a requerida 

Banco Bradesco S.A, onde esta causa contra ela será processada e 

julgada Ressalto que todos atos processuais aqui e lá praticados, serão 

aproveitado, eis que as duas demandas encontram-se em fase 

processual semelhantes. Por consequência, julgo extinta a presente 

demanda, sem resolução do mérito. Isento de custas processuais e 

honorários advocatícios por disposição legal (art. 54 e 55, da Lei n. 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe. Rio 

Branco/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-17.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GONCALVES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000489-17.2019.8.11.0052. REQUERENTE: EMERSON GONCALVES 

MENDES REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE 

Defiro ao autor a gratuidade judiciária. Aqui se tem ação de cobrança de 

licenças-prêmios proposta por Emerson Gonçalves Mendes em face do 

Município de Lambari D’Oeste-MT. Alega o requerente, em síntese, que, 

após aprovação em concurso público, assumiu o cargo de técnico em 

informática, no ano de 2006, perante a Prefeitura de Lambari d’Oeste-MT. 

Argumenta ainda que, passados exatos 10 (dez) anos, requereu sua 

exoneração para assumir outro cargo nas dependências da requerida. 

Defende que, no ato de pagamento dos direitos rescisórios, o requerido 

não indenizou seu direito a licenças prêmios, adquiridas durante os 

quinquênios de 2006 a 2016, vindo perante o Judiciário pretender a 

indenização. Citado, o requerido não se manifestou nos autos. É o 

necessário Relatório. Fundamento e Decido. Conforme dicção do NCPC, 

em seu artigo 376 ’’A parte que alegar direito municipal, estadual, 

estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim 

o juiz determinar’’. Analisando as provas acostadas aos autos, verifica-se 

que a parte juntou aos autos a lei complementar 030/2008, do Município de 

Lambari d’Oeste-MT, lei esta que dita, em seu artigo 2º “Após cada 

quinquênio de efetivo exercício no serviço publico municipal, o servidor do 

quadro permanente fará jus a 3 (três) meses de licença remunerada, a 

titulo de licença premio por assiduidade”. Junto à inicial, consta termo de 

posse, registrando que o autor ingressou no cargo em 4/7/2006. Também 

acompanha a inicial, termo de exoneração do mesmo cargo, datada de 

4/7/2016. Além disso, consta que, na relação de verbas rescisórias 

apresentada com a inicial, não foi contemplada aquela a título de 

licença-prêmio. Ademais, o fato de o autor ter ingressado em outro cargo 

perante o quadro de servidores do próprio ente réu não coloca sob o crivo 

de discricionariedade do município quando conceder a licença, pois não 

está prevista esta possibilidade da lei municipal. Ante o exposto, 

RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE PROCESSO, nos termos do artigo 

487,I, do Código de Processo Civil para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO E 

CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DO MONTANTE CORRESPONDE A 

DOIS PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO, devidamente atualizados, com a 

Taxa SELIC (juros e correção), desde a data em que foram pagas as 

demais demais verbas, conforme ID 21064270. Sem Custas e honorários 

nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 Após transito em julgado, se nada 

for requerido, encaminhem-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-70.2018.8.11.0052
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000242-70.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ALBERONE MOURA DA 

SILVA REQUERIDO: ABRIL COMUNICACOES S.A. Aqui se tem ação 

proposta por Alberone Moura da Silva em face de Abril Comunicações 

S.A. Sentença de mérito homologada em id. 17862827 condenou o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 
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5.000,00 (cinco mil reais) e a restituição do valor de R$ 1.770,92 (mil 

setecentos e setenta reais e noventa e dois centavos), em dobro, 

acrescidos de juros de 1%, incidindo desde o evento danoso e corrigidos 

monetariamente pelo índice do INPC a partir do efetivo prejuízo. Acórdão 

de id. 28412065 reformou a sentença para afastar a condenação por 

danos morais. Certificado o trânsito em julgado (id. 28412075). Iniciado o 

cumprimento de sentença, o requerido opôs embargos à execução (id. 

30705483). Devidamente intimado, o requerente apresentou impugnação 

(id. 30751223). É o relato. Decido. Alega a embargante que os créditos 

perseguidos têm fato gerador em momento anterior ao pedido de 

recuperação judicial nº 1084733-43.2018.8.26.0100), razão pela qual 

deveriam ser adimplidos nos termos do plano recuperacional homologado 

em 27/8/2019. Verifico merecer acolhimento à alegação deduzida nos 

Embargos. Como preceituado pelo art. 49 da Lei n. 11.101/05, todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estão 

sujeitos à recuperação judicial. In casu, a demanda indenizatória ajuizada 

pelo exequente em desfavor do executado NÃO constituiu crédito por 

decisão condenatória judicial com trânsito em julgado. Nos termos do artigo 

49 citado, o crédito existe desde o seu vencimento, sendo formado com a 

relação negocial operada entre as partes. Desta forma, o crédito 

executado ESTÁ sujeito ao plano de recuperação judicial. Em relação ao 

excesso alegado, tem razão a parte embargante, eis que não é cabível 

atualização do crédito depois do deferimento da recuperação judicial, nos 

termos do artigo 9º, II, da Lei 11.101/2005. Ante todo o exposto, ACOLHO 

os Embargos à Execução para fixar o valor do crédito em R$ 4.552,30, 

devendo o credor diligenciar diretamente perante o Juízo da recuperação 

para habilitar seu crédito, podendo, inclusive, obter certidão correlata 

neste Juízo de Rio Branco. Fica a parte ré intimada a apresentar dados 

bancários para levantamento dos valores e desde já deferido o 

levantamento do montante depositado para garantia da execução, 

salientado que, se a conta pertencer à pessoa física, deverá ser 

apresentada autorização do administrador judicial, exceto se for conta 

bancária de advogado, em que se exige apenas procuração com poderes 

para receber e dar quitação assinada pelo administrador judicial. Sem 

custas e honorários nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/1995. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Após o trânsito em 

julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Rio Branco/MT. (Assinado Digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000141-96.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TIAGO PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000141-96.2019.8.11.0052 REQUERENTE: BRUNO TIAGO PESSOA 

REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que as partes 

se compuseram para por fim ao litígio, conforme petição juntada no id. 

25495479, HOMOLOGO o acordo para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Ainda, foi comprovado o pagamento do pacto entabulado entre as 

partes na petição de id. 28074907, assim, DECLARO EXTINTO, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas 

processuais, ou honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Dispensada a intimação das partes, consoante ao Enunciado n. 

12 dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Certifique-se o 

trânsito em julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz Togado do Juizado Especial Cível de Rio 

Branco/MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Marcos André da Silva Juiz Togado

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000028-45.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ZANOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000028-45.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ROBSON ZANOL REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por dano 

moral c/c pedido de liminar promovido por ROBSON ZANOL em face da TIM 

CELULAR S.A. A parte reclamante alega que cancelou o serviço telefonia, 

porém a reclamante continua realizando cobrança. A Empresa Reclamada 

reconhece o pedido de cancelamento realizado em 26/07/2018, porém 

justifica a cobrança sob o argumento de que existem débitos em aberto. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Não houve 

preliminares arguidas, passo ao mérito. Restou incontroverso nos autos o 

pedido de cancelamento ocorrido no dia 26/07/2018, através do protocolo 

número 2018786039602. Verifica-se ainda que o autor sequer disse em 

que data teria pedido o cancelamento, demonstrando desconhecer tal fato. 

Porém, não contestou a data de 26/07/2018 apontada pela ré como sendo 

a data da migração do plano pós-pago para o prepago. De seu lado, a 

Empresa Reclamada defende a existência de dois débitos, que ficaram em 

aberto depois do pedido de cancelamento com vencimento em 15/08/2018 

e 15/09/2019, cada uma no valor fixo de R$ 44,99, sendo que a fatura 

refere-se ao período de 25/06/2018 à 24/07/2018, uma e, 25/07/2018 a 

24/08/2018, a outra. A parte promovente contratou plano controle 

pós-pago, e portanto, devida a cobrança no período, posto que trata-se de 

débito remanescentes ao cancelamento, já que a parte autora não 

comprovou que pago o saldo restante. Veja-se que, no caso, tendo o 

plano pós-pago se desfeito em 26/07/2018, cabível o pagamento das 

faturas devidas a período anterior a estada data, mesmo com vencimento 

posterior a ela. Para que seja declarada indevida a cobrança, deveria o 

autor ter apresentado comprovante de pagamento das faturas do serviços 

realizados até a data de 26/07/2018, ônus que lhe competia, pois a 

inversão do ônus não obriga a ré a demonstrar que o autor não pagou. 

Nesse sentido o autor, em réplica, sequer disse quando e como teriam 

sido pagos os serviços consumidos antes da data de 26/07/2018, 

limitando-se a discutir certo regulamento, cuja menção nos autos teve 

única razão para explicar a metodologia dos serviços utilizados e, por 

isso, cobrados. Cabia o autor ter apresentado comprovante de pagamento 

dos serviços consumidos até a data do cancelamento, que é, repita-se, 

26/07/2018 e, os serviços cobrados, são do período 25/06/2018 à 

24/07/2018, um e, 25/07/2018 a 24/08/2018, a outro. EMENTA: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INSCRIÇÃO 

NO CADASTRO DE INADIMPLENTE DEVIDA - CANCELAMENTO DE 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - 

DÉBITO REMANESCENTE RELATIVO A PERÍODO ANTERIOR AO 

CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA - COBRANÇA LÍCITA - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. Ante o exposto, esta 

3ª Turma Recursal - DM92 resolve, por unanimidade dos votos, em relação 

ao recurso de Tarcisio Chaves da Silva, julgar pelo (a) Com Resolução do 

Mérito - Não-Provimento nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª Turma 

Recursal - DM92 - 0000440-28.2016.8.16.0191/0 - Curitiba - Rel.: Marco 

VinÃ-cius Schiebel - - J. 05.04.2017) (TJ-PR - RI: 
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000044028201681601910 PR 0000440-28.2016.8.16.0191/0 (Acórdão), 

Relator: Marco VinÃ-cius Schiebel, Data de Julgamento: 05/04/2017, 3Âª 

Turma Recursal - DM92, Data de Publicação: 12/04/2017) Isto posto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz 

Togado. Lucélia Crist ina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Rio Branco-MT, data 

registrada no sistema. Marcos André da Silva Juiz Togado

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000108-09.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON AUGUSTO PIOVEZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO PROPOSTA DE SENTENÇA 

REJEITADA. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juiz Togado. Lucélia Cristina Oliveira 

R o n d o n  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________ REJEITO A 

SENTENÇA PROPOSTA PELA JUÍZA LEIGA E PASSO A PROFERIR A 

SEGUINTE SENTENÇA: SENTENÇA Processo: 1000108-09.2019.8.11.0052. 

REQUERENTE: MARLON AUGUSTO PIOVEZAN REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme autoriza o 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O feito possibilita o abreviamento de rito com 

julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Não havendo preliminares arguidas, passo a 

análise do mérito. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proposta por MARLON AUGUSTO 

PIOVEZAN., em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, devidamente 

qualificados. Alega a parte reclamante que solicitou serviço de telefonia, e 

foi contratado cinco números, contudo, três destas linhas não foram 

fornecidas a parte reclamante o serviço contratado. A parte Ré em sua 

defesa postula a regularidade da prestação dos serviços, conforme 

contrato. Da análise do conteúdo probatório contido nos autos tenho que é 

procedente a demanda. É possível observar, nos documentos, que o 

reclamante tentou resolver o problema administrativamente, juntou 

inúmeros protocolos - 20195338764428 e 20195338767181 (12/01/2019); 

20195354149322, 20195354161060, 20195354263359 e 20195354104444 

(15/01/2019); 20195368716712 (18/01/2019); e 20195382428667 

(21/01/2019). A parte reclamada apenas disse estar regular a prestação 

de serviços, apresentados telas de seus sistemas internos, mas tais telas 

não têm o condão de comprovar que foi prestado o serviço e que as 

linhas foram fornecidas ao autor (65) 99672-0094, (65) 99804-8164 e (65) 

99662-4236). As telas de sistemas internos das operadoras de telefonia 

não podem ser consideradas provas nos autos porque foram produzidas 

unilateralmente e não foram periciadas. Ademais, foi oportunizada a 

produção de prova, mas a ré disse não ter interesse em produção Nesse 

sentido: Como decorrência da responsabilidade do prestador do serviço 

para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar 

que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não 

tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos 

causados. Do dano moral No caso concreto, o fato, por si só, NÃO 

configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”, o qual independe de prova de 

sua ocorrência. É que, no caso dos autos, o autor apenas disse que, por 

não terem sido disponibilizadas a linhas telefônicas, o autor teria passado 

por diversos transtornos. No caso, não existe constatação absoluta de 

que se alguém, mesmo que seja no ramo comercial, ficar sem linha 

telefônica, ocorrerá dano moral, especialmente pelo fato de a parte ser 

titular de outras duas linhas telefônicas. Caberia ao autor ter demonstrado 

o efetivo dano moral sofrido. Deste modo, NÃO TENDO O AUTOR 

DEMONSTRADO TER SOFRIDO O DANO MORAL ALEGADO, MESMO 

TENDO SIDO INTIMADO PARA PRODUZIR PROVAS, NÃO CABE A 

INDENIZAÇÃO PRETENDIDA. Veja-se que, em relação à prova da 

existência do dano moral, quando exigível, não está sob o manto da 

inversão do ônus probatório, eis que não se pode exigir do réu provar não 

ter havido dano moral. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial apenas para 

confirmar a liminar de id. 1801325 e determinar o reestabelecimento do 

serviço contratado pela parte reclamante, referente aos terminais 

telefônicos n° (65) 9.9672-0094, (65) 9.9804-8164, (65) 9.9662-4236, 

DESDE QUE AINDA SEJA O DESEJO DO AUTOR MANTER O CONTRATO. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal, após apresentada a 

memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário 

no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, 

§ 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas Publique-se. 

Intimem-se. Rio Branco-MT, data registrada no sistema. Marcos André da 

Silva Juiz Togado

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-21.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000258-21.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(21845526), , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,13 ( cento e quarenta e nove reais e treze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 29 de abril de 
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2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-76.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSE ALVES BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000319-76.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos do Voto ID (21244910), , 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da guia de Custas, 

e R$ 226,60( duzentos e vinte e seis reais e sessent centavos ) para fins 

de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da Central 

de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-31.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NONATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000074-31.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos do Voto de ID (25024942), , 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 140,59( cento e quarenta e nove reais e cinquenta e 

nove centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 29 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-20.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE PATRICIA LEMES TSUTSUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000562-20.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos do Voto de ID (27327300), , 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 226,60 ( duzentos e vinte e seis reais e sessenta 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 29 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-02.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000451-02.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 
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(18788602) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 199,81( cento e noventa e nove reais e oitenta e hum 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 29 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-39.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON NEI XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000455-39.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos do Voto de ID (25903587), , 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413, 40( 

quatrocentos treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da guia 

de Custas, e R$ 140,59( cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 29 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-80.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON FERREIRA LOUZADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000213-80.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos do Voto ID (24347293), , 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 140,59( cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 29 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-69.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IONE MARIA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000162-69.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos do Voto ID (23793601) , 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 405,29 ( quatrocentos e cinco reais e vinte enove 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 29 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-28.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILLA SOUZA COELHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000113-28.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos do Voto ID (22610351), valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 ( quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da guia de Custas, e 

R$ 405,29 ( quatrocentos e cinco reais e vinte e nove centavos ) para fins 

de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da Central 

de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-62.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000059-62.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(14712816), valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,13 ( cento e quarenta e nove reais e treze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 29 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-46.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000073-46.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(14953214) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,13 ( cento e quarenta e nove reais e treze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 29 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-86.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000426-86.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(19366658) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 200,41( duzentos reais e quarenta e hum centavos ) 

para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da Central 

de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-91.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000512-91.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(18022894), , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

413,40( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para 

recolhimento da guia de Custas, e R$ 409,80(quatrocentos e nove reais e 

oitenta centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 29 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-28.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000458-28.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos do Acordão 25562118 , 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da guia de Custas, 

e R$ 409,80( quatrocentos e nove reais e oitenta centavos ) para fins de 

guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema irá gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de 

Cáceres aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento . 

Rosário Oeste , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da 

Paixão de Abreu Gestor(a) da Central de Arrecadação e Arquivamento 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-38.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000425-38.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(15552842) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 409,80 ( quatrocentos e nove reais e oitenta 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 29 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-77.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINHO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000198-77.2019.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(20938597) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$199,86 ( cento e noventa e nove reais e oitenta e seis 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 
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(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 29 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-98.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINHO PAIXAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000464-98.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos do Voto de ID (25444439) , 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40(quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da guia de Custas, 

e R$ 199,01( cento e noventa e nove reais e hum centavos ) para fins de 

guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema irá gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de 

Cáceres aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento . 

Rosário Oeste , 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da 

Paixão de Abreu Gestor(a) da Central de Arrecadação e Arquivamento 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000453-98.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Processo: 1000453-98.2020.8.11.0032. 

REQUERENTE: ELIANE MARIA DE BARROS REQUERIDO: - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A Autarquia Federal contestou o 

valor apresentado, INTIMO a parte exequente para manifestar, no prazo de 

15 dias, valendo o silêncio como concordância.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001096-90.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

AMORESIO DE BRITO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS TOMAS CASTANHA OAB - MT4575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Processo: 1001096-90.2019.8.11.0032. 

REQUERENTE: AMORESIO DE BRITO TEIXEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Certifico que a 

contestação apresentada pela parte requerida é tempestiva. Impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a Parte Autora, na pessoa de seu 

advogado, para apresentar impugnação no prazo legal. Rosário Oeste, 29 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000499-58.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ROSÁRIO 

OESTE SENTENÇA Processo n.º: 1000499-58.2018.8.11.0032 

REQUERENTE: LUCIANO DA SILVA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS c/c TUTELA ANTECIPADA intentada por LUCIANO 

DA SILVA em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, já devidamente 

qualificados nos autos Verifica-se ao Id.18323266 petitório apresentado 

pela parte autora requerendo a desistência do feito, bem como a 

reconsideração da decisão liminar. Intimada, a requerida manifestou 

concordância quanto ao pedido de desistência apresentado pelo autor (Id. 

20091691). Os autos vieram-me conclusos para decisão. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, convém registrar que o 

pedido de desistência tem lugar até a prolação de sentença, conforme 

preceitua o art. 485, § 5º do Código de Processo Civil. Ademais, consigna 

o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da existência de expresso pedido de 

desistência da parte autora, o juiz não resolverá o mérito quando 

homologar a desistência. Neste passo, verifica-se que desistência é 

faculdade da parte autora, que encontra obstáculo apenas em norma de 

ordem pública, quando houver indícios de que a parte utilizou-se de causa 

ardil, ou ainda, quando já contestada a ação, a parte requerida se opor ao 

arquivamento do processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos 

autos, não havendo notícias acerca de infringência a norma de ordem 

pública e estando as partes de comum acordo quanto ao término do 

processo, é de se impor a extinção do processo. Ademais, no caso em 

apreço, verifica-se que a parte requerida concordou com o pleito do autor, 

razão pela qual a demanda deve ser extinta no estado em que se 

encontra. Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito 

alhures, HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, 

JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC. Revogo a medida liminar 

deferida Id. 17309343. Sem custas ante a gratuidade de justiça deferida. 

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Rosário Oeste, 20 de janeiro de 2020. Diego Hartmann 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000499-58.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ROSÁRIO 

OESTE SENTENÇA Processo n.º: 1000499-58.2018.8.11.0032 

REQUERENTE: LUCIANO DA SILVA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS c/c TUTELA ANTECIPADA intentada por LUCIANO 

DA SILVA em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, já devidamente 

qualificados nos autos Verifica-se ao Id.18323266 petitório apresentado 

pela parte autora requerendo a desistência do feito, bem como a 

reconsideração da decisão liminar. Intimada, a requerida manifestou 

concordância quanto ao pedido de desistência apresentado pelo autor (Id. 

20091691). Os autos vieram-me conclusos para decisão. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, convém registrar que o 

pedido de desistência tem lugar até a prolação de sentença, conforme 

preceitua o art. 485, § 5º do Código de Processo Civil. Ademais, consigna 

o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da existência de expresso pedido de 

desistência da parte autora, o juiz não resolverá o mérito quando 

homologar a desistência. Neste passo, verifica-se que desistência é 

faculdade da parte autora, que encontra obstáculo apenas em norma de 

ordem pública, quando houver indícios de que a parte utilizou-se de causa 

ardil, ou ainda, quando já contestada a ação, a parte requerida se opor ao 

arquivamento do processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos 

autos, não havendo notícias acerca de infringência a norma de ordem 

pública e estando as partes de comum acordo quanto ao término do 

processo, é de se impor a extinção do processo. Ademais, no caso em 

apreço, verifica-se que a parte requerida concordou com o pleito do autor, 

razão pela qual a demanda deve ser extinta no estado em que se 

encontra. Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito 

alhures, HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, 

JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC. Revogo a medida liminar 

deferida Id. 17309343. Sem custas ante a gratuidade de justiça deferida. 

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Rosário Oeste, 20 de janeiro de 2020. Diego Hartmann 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57780 Nr: 1773-16.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josias Neves de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:24.214, Jose Alberto Couto Maciel - OAB:OAB/DF 513

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

confirmando a liminar outrora deferida, para :

a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS no montante de R$121,63 

(cento e vinte e um reais e sessenta e três centavos), representado pelo 

contrato n.2135199643.

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização à parte 

requerente, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização 

por danos morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data 

(STJ, súmula 362) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

data do evento danoso (outubro/2014; STJ, súmula 54).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59075 Nr: 255-54.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE AUGUSTO LADISLAU ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco ItauCard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Isto posto, não encontro arrimo para reconhecer o pretenso direito 

suscitado pela parte requerente, já que alegações trazidas aos autos pela 

parte autora, desprovidas de prova, em nada contribuem para o deslinde 

da ação, motivo pelo qual, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

por ANDRE AUGUSTO LADISLAU ALMEIDA e extingo o feito com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.

Revogo a medida liminar deferida fl.21.

 Por outro lado, considerando que autor sustentou na inicial que jamais 

contratou qualquer serviço/produto com o requerido e no decorrer da 

demanda restou comprovado a existência de relação contratual entre as 

partes, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 2% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em 

favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000565-67.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON IAGO DOS SANTOS FREITAS (REU)

LUIZ OTAVIO DA SILVA VILLAS BOAS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 MANDADO 

DE NOTIFICAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito SUELEN 

BARIZON Dados do Processo: PROCESSO: 1000565-67.2020.8.11.0032 

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Associação para a Produção e 

Tráfico e Condutas Afins, Tráfico de Drogas e Condutas Afins] POLO 

ATIVO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO POLO 

PASSIVO: ELSON IAGO DOS SANTOS FREITAS e outros Pessoa(s) a 

ser(em) citadas(s): Nome: ELSON IAGO DOS SANTOS FREITAS Endereço: 

RUA O, EM FRENTE AO CAMPO, JARDIM BRASIL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78052-592 Nome: LUIZ OTAVIO DA SILVA VILLAS BOAS Endereço: RUA 

MATUPÁ, 10, QUADRA 53, DOUTOR FÁBIO LEITE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78052-055 ATUALMENTE RECOLHIDO NA CADEIA LOCAL - ROSÁRIO 

OESTE-MT FINALIDADE: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA 

QUALIFICADA NO POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da 

denúncia, da qual segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), 

sendo que em defesa preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e 

invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 

(cinco) testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006). OBSERVAÇÃO: O oficial 

de justiça, obrigatoriamente, deverá indagar ao acusado se ele pretende 

constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe um defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas quais 

não tem a intenção de contratar defensor, devendo tal informação constar 

na certidão do oficial de justiça (Provimento n° 30/2008 – CGJ). ROSÁRIO 

OESTE, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 
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permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000558-75.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DO COUTO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR OAB - MT25597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000558-75.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): SEBASTIANA DO COUTO OLIVEIRA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. 2 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro 

da parte autora no curso da demanda. 3 – Acerca do pedido de tutela de 

urgência, a parte autora requer a concessão imediata do benefício de 

auxílio-doença, uma vez que alega estar acometido de doença que impede 

de exercer suas atividades laborativas. DECIDO. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito é cabível desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, consoante disciplina o art. 300 do CPC, bem 

como quando não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (art. 300, § 3º, do CPC). Tal figura jurídica é de aplicação restrita 

no processo civil, porquanto depende de pressupostos legais. No caso 

sob exame, a parte autora pleiteia, em antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, a concessão do benefício auxílio-doença. Pois bem. Analisando os 

autos, verifico que a pretensão da parte autora está amparada nos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Os 

documentos juntados aos autos pela parte autora, sob uma ótica de 

cognição sumária, demonstram haver probabilidade do direito invocado. 

Isso porque, conforme laudo médico acostado à ID 31400968, a parte 

autora “(...)Esteve em consulta especializada ortopédica por motivo de 

espôndilo-disco-artrose grave de coluna cervico-lombar e ostreoartrose 

de ambos os joelhos. Tem também diagnostico fibromialgia. (...)vem 

apresentando com quadro álgico de forma crônica e persistente, 

limitações funcionais e incapacidade de realizar quaisquer funções 

laborais. A paciente está com perda funcional da capacidade laborativa 

em caráter permanente. Sugiro que a paciente seja afastada por tempo 

indeterminado de suas atividades de trabalho (...)” (sic). Portanto, os 

documentos anexos à inicial são suficientes a demonstrar a relevância do 

fundamento da demanda e a probabilidade do direito que se visa tutelar, 

sendo palpável, igualmente, o perigo de dano caso postergada a 

implantação do benefício de auxílio-doença somente para o final da 

demanda, já que se trata de verba de natureza alimentar em favor de 

pessoa com idade avançada, incapacitada às atividades laborais em 

virtude de sua doença. Saliento que, a presente decisão é feita sob 

cognição sumária, valendo-se de um juízo de probabilidade, 

dispensando-se a constatação da certeza do direito invocado. Ademais, 

no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja 

modificada quando do julgamento de mérito (CPC - §3º art. 300). Ante o 

exposto, presentes os requisitos legais previstos no art. 300, caput, do 

Código de Processo Civil, CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, 

DETERMINANDO que o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 

IMPLANTE o benefício de auxílio-doença à parte autora. 4 – OFICIE-SE à 

APS de Rosário Oeste - MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casado ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados incrustados nos autos. 5 – NOMEIO como perito o (a) Dr(a) JOÃO 

LEOPOLDO, CRM/MT N° 5753, com endereço para recebimento de 

intimações no endereço Avenida Filinto Muller n°1588, Edf. Supéria, Apt° 

302, Bairro Quilombo Cuiabá/MT, CEP: 78043-500 (e-mail: 

joao_bacan@yahoo.com.br/ celular – 65 – 99601 - 1639), devendo ser 

intimado desta nomeação para conhecimento, e, em seguida apresentar 

laudo médico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da realização 

da perícia - respondendo impreterivelmente a todos os quesitos 

apresentados nos autos. Em decorrência das medidas temporárias de 

prevenção no contágio pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria-Conjunta 247/2020 e 249/2020), após o 

retorno do atendimento presencial, previsto para o dia 15 de maio de 2020, 

deverá a Sra. Gestora proceder ao contato com o perito nomeado, bem o 

agendamento da perícia. 6 –Após a perícia agendada, INTIMEM-SE as 

partes para no prazo de 05 dias, indicar quesitos e assistente técnico 

(cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 7 – 

Conforme dispõe o artigo 1º da Resolução nº 232 de 13 de julho de 2016, 

editada pelo Conselho Nacional de Justiça, as despesas com peritos no 

âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, 

observado o limite máximo estabelecido na tabela da referida resolução, a 

qual estabelece como valor máximo R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) 

para honorários periciais, e considerando a natureza da demanda, bem 

como a complexidade da perícia a ser realizada, entendo que o valor 

correspondente a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), pois guarda 

proporção ao trabalho a ser desenvolvido pelo médico perito. 8 – Levando 

em conta o grande volume de feitos que reclamam realizações de perícias 

médicas e a carência de profissionais nesta urbe, FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, prazo que será contado a partir da 

intimação com a entrega dos quesitos e documentos ao Sr. Perito. 9 – 

Concluída a perícia, encaminhe ofício, conforme o anexo I da Resolução nº 

305/2014 da CJF prevê, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Cuiabá/MT, acompanhado do ato de nomeação do perito, com solicitação 

de pagamento, informando o nome da comarca e todos os dados 

necessários para a efetivação do pagamento, discriminando ainda o tipo 

da perícia (art. 12º, da Resolução nº 305/2014). 10 - Com aporte da pericia 

médica, CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder 

aos termos da inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo 

médico. 11 – Empós a apresentação da contestação, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, quando 

poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação. 12 – Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os 

autos CONCLUSOS para deliberações. Como quesitos do Juízo, o Sr. 

Médico Perito deverá responder: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 
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tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? o) Qual o tempo necessário para a convalidação da doença? 13 - 

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. DETERMINO 

QUE A CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO SIRVA COMO MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA E OFÍCIO NO QUE COUBER. Suelen Barizon Hartmann Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000566-52.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA LEMES DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR OAB - MT25597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000566-52.2020.8.11.0032. 

AUTOR: JACIRA LEMES DO PRADO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1 - Recebo a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. 2 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro 

da parte autora no curso da demanda. 3 – Acerca do pedido de tutela 

antecipada, a parte autora requer a concessão imediata do benefício de 

aposentadoria por idade rural, uma vez que preencheria as condições 

para percepção do benefício pretendido. DECIDO. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito é cabível desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, consoante disciplina o art. 300 do CPC, bem 

como quando não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (art. 300, § 3º, do CPC). Tal figura jurídica é de aplicação restrita 

no processo civil, porquanto depende de pressupostos legais. No plano 

judicial, é na fase de instrução processual que o magistrado terá 

condições de decidir a respeito da pretensão da autora ou, de outro modo, 

pode-se dizer que sem a realização da oitiva de testemunhas é impossível 

antecipar a tutela de mérito, pois se assim fosse seria o mesmo que dar 

caráter de execução provisória a uma sentença que não existe. No caso 

sob exame, a parte autora pleiteia, em antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, concessão do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade 

de segurada especial. A prova material acostada nos autos não é 

suficiente e não se tem a probabilidade que exige a lei para obtenção da 

prestação jurisdicional de plano. Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer este Juízo quanto às alegações 

esposadas na inicial. Isso porque, os documentos acostados aos autos 

pela parte autora, numa cognição não exauriente, não apresentam a 

necessária certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, 

a parte autora sagrar-se-ia vitoriosa, razão por que a discussão em pauta 

reclama maior dilação probatória. Nesse ponto, vale registrar como ponto a 

afastar a urgência reclamada, que o indeferimento do pedido de benefício 

na esfera administrativa ocorreu em junho de 2019 (ID 31500812). Não se 

sustenta a alegada urgência na concessão da decisão judicial diante da 

inércia da própria parte em buscar uma decisão judicial capaz de reverter 

a decisão negativa. Ademais, nada consistente nos autos consubstancia 

a urgência reclamada para adiantar a tutela postulada. Alegações de 

necessidade premente não servem, por si sós, sem evidências 

confirmadas, que possam aferir o fundado receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação, por ora ausente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido 

de antecipação de tutela, porquanto não atendidos os requisitos legais 

previstos no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil. 4 - OFICIE-SE à 

APS de Rosário Oeste - MT para que, no prazo de 15 dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como de seus 

genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados 

incrustados nos autos. 5 - CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da 

petição inicial, bem como para apresentar contestação, no prazo legal. 

Após, INTIME-SE a parte autora, para no prazo legal, confrontar 

documentos e teses levantadas na contestação. 6 – Após de tudo 

cumprido e certificado, venham-me os autos CONCLUSOS para 

designação da audiência de instrução e julgamento. CUMPRA-SE, COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Suelen Barizon Hartmann Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000061-95.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GEOVALDO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GEOVALDO SILVA OAB - MT6063-O (ADVOGADO(A))

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT9508-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000061-95.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): JOSE GEOVALDO SILVA REU: THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por JOSÉ GEOVALDO DA 

SILVA em face de THIMÓTEO NETO DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos 

autos. Sustenta a parte autora, em síntese, ter realizado com o requerido 

contrato verbal para prestação de serviços advocatícios para ajuizamento 

e acompanhamento do Processo nº 373-84.2002.811.0032, código nº 

7133, no equivalente a 30% sobre o valor final da condenação, no caso 

de êxito no processo judicial em que atuaria. Diante do êxito na demanda e 

inadimplemento dos honorários contratuais, pleiteia a) o pagamento dos 

honorários contratuais, b) os valores pagos pelo autor nas custas 

processuais do mesmo processo e suas despesas com locomoção e c) a 

devolução de um depósito realizado em favor do requerido por meio de 

TED no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de pagamento de 

parte do êxito na demanda código nº 7133. Aduz que o requerido Thimóteo 

propôs ação de cobrança em seu desfavor (ação nº 

754-77.2011.811.0032, código nº 27859) que tinha como objetivo reaver 

valores da condenação ocorrida no processo código nº 7133 – processo 

este que agora se busca a cobrança pelos serviços advocatícios 

prestados - sob o fundamento de que os valores foram recebidos pelo 

causídico (ora autor José Geovaldo) e não teriam sido repassados ao 

cliente (ora requerido Thimóteo). Afirma, que a referida ação (código nº 

27859) foi julgada procedente para condenar o ora autor José Geovaldo 

ao pagamento do valor recebido a título de indenização ao ora requerido 

Thimóteo sem levar em consideração o pagamento dos R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). Assim, diante da ausência de amortização e do incontroverso 

depósito, sustenta que o valor deve ser devolvido ante a vedação ao 

enriquecimento ilícito. Citado, o requerido apresentou contestação (Id. 

213899905), oportunidade em que arguiu preliminar de inépcia da exordial, 

carência da ação e prescrição, no mérito informou que o requerido não 

apresentou contrato de honorários, bem como que tudo que era devido ao 

autor pelos serviços profissionais prestados foram pagos com a 

transferência de imóveis rurais advindos de herança. A parte autora 

impugnou “in totum” a contestação e requereu a procedência dos pedidos 

(Id. 21713161.). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento e Decido. Com efeito, insta 

consignar que são duas as causas de pedir da presente ação de 

cobrança, a primeira consiste na cobrança dos honorários advocatícios 

prestados pelo autor ao requerido na ação nº 373-84.2002.811.0032, 

código nº 7133, pactuados verbalmente no importe de 30% sobre o valor 

final da condenação, assim como os valores pagos pelo autor nas custas 

processuais do mesmo processo e suas despesas com locomoção. 

Enquanto a segunda consiste na cobrança, a título de devolução, do valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), repassados pelo requerente ao requerido 

por meio de TED. Para o autor o referido valor consiste no repasse de 

parte do êxito da demanda código nº 7133 e, por sua vez, para o 

requerido o valor refere-se a “outros negócios” firmados entre as partes e 

defende inexistir qualquer dívida com o autor. Ou seja, não obstante 

trata-se de ação de cobrança, as relações subjacentes de cada quantia 

cobrada são distintas. No que concerne aos honorários advocatícios 

(primeira causa de pedir), registro que o prazo prescricional para sua 

cobrança opera-se no lapso temporal estabelecido no art. 25, inc. V do 

Estatuto da Advocacia e do art. 206 § 5º, inciso II, do Código Civil, ou seja, 
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em 5 (cinco) anos, contados da conclusão dos serviços, da cessação 

dos respectivos contratos ou mandatos. No caso sub judice tenho que o 

advogado pretende o arbitramento de honorários, na qual prestou 

serviços advocatícios ao Requerido desde o seu início do ajuizamento da 

ação, até o cumprimento de sentença dos autos código nº 7133, de modo 

que o prazo prescricional inicia-se a contar do trânsito em julgado da 

sentença prolatada na fase se execução daquela demanda principal, onde 

ocorreu a prestação do serviço, que no caso ocorreu na data de 

18/06/2012, conforme consulta realizada no sítio eletrônico do TJMT, de 

forma que a presente ação foi ajuizada 7 (sete) anos depois, em 

28/01/2019. Feitas estas considerações, uma vez que a presente 

demanda somente foi ajuizada depois de ultrapassados 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da decisão que pôs termo ao processo executivo, 

operou-se a prescrição da ação de cobrança de honorários advocatícios. 

No que concerne à cobrança do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

pagos pelo autor ao requerido por meio de TED, consigno que tal questão 

já foi delimitada quando do julgamento da do processo código nº 27859, 

transcrevo trecho da sentença: (...) Existe porem um único comprovante 

de transferência eletrônica, onde consta uma transferência no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), constando como remetente o requerido José 

Geovaldo Silva ao requerente Thimoteo Neto de Oliveira, mas também não 

prova relação processual e não pode ser subentendido que guarde 

relação processual, uma vez que as partes já tiveram outras transações 

financeiras, visto que constam dos autos que o requerido foi advogado e 

funcionário do requerente. (...) Desta forma, tenho que restou 

aperfeiçoada a coisa julgada material, nos termos do art. 508 do Código de 

Processo Civil: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, 

considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas 

que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 

A sentença proferida nos autos código 27859 definiu pela ausência de 

comprovação que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pagos pelo 

autor ao requerido por meio de TED, tenha sido destinado ao pagamento 

do êxito da ação código nº 7133 para fins de amortização, já aquele que 

as partes mantinham outras transações financeiras, inclusive relações 

trabalhistas. Na ação ora em análise, o autor, ao narrar a causa de pedir 

da devolução do depósito, percorre todo o trâmite da ação de cobrança 

ajuizada em seu desfavor (código 27859) onde o magistrado (confirmado 

pela instância superior) deixou de considerar o valor para fins de 

amortização e, apesar de agora em seus pedidos requerer a devolução da 

transferência “apenas” ante a vedação do enriquecimento ilícito, está 

deixando claro que a relação subjacente da dívida é oriunda da relação 

que teve com o requerido na ação código 27859, relação esta que já foi 

submetida a julgamento, inclusive com trânsito em julgado. Assim, 

verifica-se que houve apenas uma pequena alteração na conclusão da 

causa de pedir e não da causa de pedir em si, o que não autoriza que a 

parte autora promova uma nova ação fulcrada nos mesmos fatos e 

fundamentos jurídicos, sob pena de infringir a coisa julgada, primordial 

para a garantia da segurança jurídica, restando, pois, incontroversa a 

configuração da coisa julgada material. Isto posto, quanto à primeira causa 

de pedir RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO, nos termos art. 25, inc. V do 

Estatuto da Advocacia e do art. 206 § 5º, inciso II, do Código Civil e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil e quanto a segunda causa de 

pedir RECONHEÇO A COISA JULGADA MATERIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, V, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento de 

custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Rosário Oeste (MT), 07 de abril de 

2020. Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-19.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO NOGUEIRA NEPONOCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Banco do Brasil S/A - Agência Rosário Oeste (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1000424-19.2018.8.11.0032; Valor causa: R$ 

9.966,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Indenização por Dano Moral]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Assim, nos 

termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Recorrida, a fim de que apresente Contrarrazões ao 

referido recurso, no prazo legal. ROSÁRIO OESTE, 29 de abril de 2020 

ARIELLE SA GALLIO BALBINO Analista Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA OTÁVIO COSTA, S/N., BAIRRO SANTO ANTÔNIO, ROSÁRIO 

OESTE - MT - CEP: 78470-000 TELEFONE: (65) 33561371

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-94.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO VITOR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 

1000947-94.2019.8.11.0032. REQUERENTE: ALESSANDRO VITOR DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Diante da justificativa 

apresentada pela parte Autora na petição retro, designe-se nova 

audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Suelen Barizon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-82.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

Rositerma dos Santos (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Edilceia B. Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE Processo: 

1000133-82.2019.8.11.0032 REQUERENTE: ROSITERMA DOS SANTOS 

REQUERIDO: EDILCEIA B. SILVA Vistos. Converto o julgamento em 

diligência e determino a intimação da Requerente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar sobre os termos do acordo ofertado pela 

Reclamada, juntado no Id. 31199511, ou, querendo, impugnar a 

contestação apresentada, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Às 

providências necessárias. Submeto o Ato à MM. Juíza de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Ato elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Suelen Barizon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-58.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:
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MAURIDES BENEDITO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE PROCESSO: 

1000251-58.2019.8.11.0032 REQUERENTE: MAURIDES BENEDITO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos. Converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da parte Autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o cálculo atualizado do débito 

objeto da presente demanda, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Às providências 

necessárias. Submeto o Ato ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira 

Juíza Leiga

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-70.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ANTONIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE PROCESSO: 

1000257-70.2016.8.11.0032 REQUERENTE: ELIAS ANTONIO DA CRUZ 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT. Vistos. Em decorrência da pandemia do COVID-19, o Poder Judiciário 

de Mato Grosso publicou a Portaria Conjunta nº 249/2020 que determinou 

a suspensão dos prazos processuais dos processos judiciais e 

administrativos, físicos e eletrônicos, no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso, no período de 17 de março de 2020 a 20 de março de 2020, 

posteriormente alterada pela Portaria Conjunta nº. 281/2020, que 

prorrogou a suspensão dos prazos processuais até o dia 30 de abril de 

2020. Pelo exposto, restituo os autos à Secretaria deste Juizado Especial 

e determino que voltem-me conclusos para sentença após o decurso do 

prazo concedido ao Ministério Público. Às providências necessárias. 

Submeto o Ato à MM. Juíza de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Ato elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Suelen Barizon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-37.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000190-37.2018.8.11.0032 REQUERENTE: EDNALDO DOMINGOS DA 

SILVA REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. À vista do requerimento de 

cumprimento de sentença, DETERMINO a intimação da parte executada, 

nos termos do art. 523 do CPC, para pagar o montante do débito no prazo 

de 15 (quinze) dias. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do 

caput, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos 

termos do parágrafo primeiro do art. 523 do CPC. Transcorrido o prazo 

supracitado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. Por sua vez, não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, façam os autos 

conclusos para realização de busca de bens passíveis de penhora, 

seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a satisfação 

integral do débito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências. Suelen Barizon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-09.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NEVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000209-09.2019.8.11.0032. REQUERENTE: BENEDITO NEVES DE 

CAMPOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. No decorrer 

do procedimento, a parte requerida noticiou o pagamento do débito. É o 

breve relato. Fundamento e DECIDO Nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil “extingue-se a execução quando: II – a obrigação 

for satisfeita (...)”. Ante o exposto, julgo extinta por sentença a execução 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, DETERMINO a expedição de alvará judicial em 

favor da parte requerente. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Suelen Barizon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-09.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NEVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000209-09.2019.8.11.0032. REQUERENTE: BENEDITO NEVES DE 

CAMPOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. No decorrer 

do procedimento, a parte requerida noticiou o pagamento do débito. É o 

breve relato. Fundamento e DECIDO Nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil “extingue-se a execução quando: II – a obrigação 

for satisfeita (...)”. Ante o exposto, julgo extinta por sentença a execução 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, DETERMINO a expedição de alvará judicial em 

favor da parte requerente. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Suelen Barizon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-27.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAXDIONE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1001139-27.2019.8.11.0032. REQUERENTE: MAXDIONE DE SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A em face 

da decisão judicial proferida. Formalizados os autos, vieram conclusos. É 

o sucinto relatório. Fundamento e decido. Os embargos de declaração se 

prestam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, bem como 

para a correção de erro material (CPC, art. 1.022). Segundo Tereza 

Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de 

Processo Civil, 3ª Tiragem, Ed. Revista dos Tribunais, 2015), é obscura a 

decisão, quando não se compreende exatamente o que foi decidido. (...) A 

contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com a 

coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. (...) A sentença 

deve conter relatório, fundamento e parte propriamente decisória. A falta 

de quaisquer destes elementos consubstancia-se em omissão, para fins 

de interposição de embargos de declaração. (...) A omissão pode dizer 

respeito a ponto (ou questão) sobre o qual o juiz deveria ter-se 

manifestado, de ofício ou a requerimento das partes. (...) Evidentemente, 

mesmo à luz do CPC em vigor pode e deve o Judiciário corrigir, a qualquer 

tempo, erros materiais. (...) o erro material é necessariamente manifesto, 

no sentido de evidente, bem visível, facilmente verificável, perceptível. (...) 

A dificuldade de demonstração subtrai do erro a característica de ser erro 

material, corrigível por mera petição simples ou por embargos de 

declaração. No caso em análise não visualizo nenhum dos requisitos para 

cabimento do referido recurso, não sendo possível analisar o mérito da 

demanda, o que deve ser feito por meio do recurso apropriado. Assim 

sendo, analisando os argumentos articulados pela embargante, verifico 

que a presente medida não passa de mera discordância ao ato decisório. 

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, porquanto 

tempestivos e, no mérito, NÃO ACOLHO os pedidos neles deduzidos, 

JULGANDO-OS IMPROCEDENTES. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Comunique-se. 

Intime-se Suelen Barizon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-27.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAXDIONE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1001139-27.2019.8.11.0032. REQUERENTE: MAXDIONE DE SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A em face 

da decisão judicial proferida. Formalizados os autos, vieram conclusos. É 

o sucinto relatório. Fundamento e decido. Os embargos de declaração se 

prestam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, bem como 

para a correção de erro material (CPC, art. 1.022). Segundo Tereza 

Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de 

Processo Civil, 3ª Tiragem, Ed. Revista dos Tribunais, 2015), é obscura a 

decisão, quando não se compreende exatamente o que foi decidido. (...) A 

contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com a 

coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. (...) A sentença 

deve conter relatório, fundamento e parte propriamente decisória. A falta 

de quaisquer destes elementos consubstancia-se em omissão, para fins 

de interposição de embargos de declaração. (...) A omissão pode dizer 

respeito a ponto (ou questão) sobre o qual o juiz deveria ter-se 

manifestado, de ofício ou a requerimento das partes. (...) Evidentemente, 

mesmo à luz do CPC em vigor pode e deve o Judiciário corrigir, a qualquer 

tempo, erros materiais. (...) o erro material é necessariamente manifesto, 

no sentido de evidente, bem visível, facilmente verificável, perceptível. (...) 

A dificuldade de demonstração subtrai do erro a característica de ser erro 

material, corrigível por mera petição simples ou por embargos de 

declaração. No caso em análise não visualizo nenhum dos requisitos para 

cabimento do referido recurso, não sendo possível analisar o mérito da 

demanda, o que deve ser feito por meio do recurso apropriado. Assim 

sendo, analisando os argumentos articulados pela embargante, verifico 

que a presente medida não passa de mera discordância ao ato decisório. 

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, porquanto 

tempestivos e, no mérito, NÃO ACOLHO os pedidos neles deduzidos, 

JULGANDO-OS IMPROCEDENTES. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Comunique-se. 

Intime-se Suelen Barizon Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-92.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON BENEDITO DO LIVRAMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT13002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

1000251-92.2018.8.11.0032. REQUERENTE: VANILSON BENEDITO DO 

LIVRAMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Através de 

consulta efetuada, denota-se que o alvará foi devidamente assinado e 

pago. Portanto, cumpra-se a sentença anteriormente prolatada. Às 

providências. Suelen Barizon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001128-95.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

1001128-95.2019.8.11.0032. EXEQUENTE: MAXWELL LATORRACA 

DELGADO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

Ação de Execução-Honorários Advocatícios em Nomeação Para 

Advogado Dativo, em face do Governo do Estado de Mato Grosso. À vista 

de tudo que consta dos autos, DETERMINO que o Sr.(a) Gestor (a) 

proceda à imediata expedição do ofício requisitório (Requisição de 

Pequeno Valor) ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato-Grosso, 

observando-se as disposições contidas no Provimento 11/2017-CM, do 

TJ/MT. Liquidado o RPV, expeça-se, de plano, o respectivo Alvará para 

levantamento dos valores. Após, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas necessárias. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Suelen Barizon 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-92.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA EVA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000154-92.2018.8.11.0032 REQUERENTE: JACINTA EVA DE SANTANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. À vista do 

requerimento de cumprimento de sentença, DETERMINO a intimação da 

parte executada, nos termos do art. 523 do CPC, para pagar o montante 

do débito no prazo de 15 (quinze) dias. Não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do parágrafo primeiro do art. 523 do CPC. 

Transcorrido o prazo supracitado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 

impugnação. Por sua vez, não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, façam os autos conclusos para realização de busca de bens 

passíveis de penhora, seguindo-se aos atos de expropriação previstos 

em lei, até a satisfação integral do débito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Suelen Barizon 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-70.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO PINTO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

1000192-70.2019.8.11.0032. REQUERENTE: VALDOMIRO PINTO DA GUIA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Cumpra-se na íntegra a decisão 

constante no Id. n. 20257030, observando-se as contas bancárias 

indicadas pelas partes. Após, ao arquivo com as cautelas de estilo. 

Suelen Barizon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-37.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000190-37.2018.8.11.0032 REQUERENTE: EDNALDO DOMINGOS DA 

SILVA REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. À vista do requerimento de 

cumprimento de sentença, DETERMINO a intimação da parte executada, 

nos termos do art. 523 do CPC, para pagar o montante do débito no prazo 

de 15 (quinze) dias. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do 

caput, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos 

termos do parágrafo primeiro do art. 523 do CPC. Transcorrido o prazo 

supracitado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. Por sua vez, não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, façam os autos 

conclusos para realização de busca de bens passíveis de penhora, 

seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a satisfação 

integral do débito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências. Suelen Barizon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-44.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON DA SILVA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

1000239-44.2019.8.11.0032. REQUERENTE: ADEILSON DA SILVA 

CANDIDO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte Reclamada 

para manifestar-se quanto à petição da parte Autora constante no 

andamento retro, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Suelen Barizon 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-35.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALMEIDA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

TELEFÔNICA BRASIL S.A em face da decisão judicial proferida. Após 

manifestação da parte Autora, formalizados os autos, vieram conclusos. É 

o sucinto relatório. Fundamento e decido. Os embargos de declaração se 

prestam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, bem como 

para a correção de erro material (CPC, art. 1.022). Segundo Tereza 

Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de 

Processo Civil, 3ª Tiragem, Ed. Revista dos Tribunais, 2015), é obscura a 

decisão, quando não se compreende exatamente o que foi decidido. (...) A 

contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com a 

coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. (...) A sentença 

deve conter relatório, fundamento e parte propriamente decisória. A falta 

de quaisquer destes elementos consubstancia-se em omissão, para fins 

de interposição de embargos de declaração. (...) A omissão pode dizer 

respeito a ponto (ou questão) sobre o qual o juiz deveria ter-se 

manifestado, de ofício ou a requerimento das partes. (...) Evidentemente, 

mesmo à luz do CPC em vigor pode e deve o Judiciário corrigir, a qualquer 

tempo, erros materiais. (...) o erro material é necessariamente manifesto, 

no sentido de evidente, bem visível, facilmente verificável, perceptível. (...) 

A dificuldade de demonstração subtrai do erro a característica de ser erro 

material, corrigível por mera petição simples ou por embargos de 

declaração. No caso em análise não visualizo nenhum dos requisitos para 

cabimento do referido recurso, não sendo possível analisar o mérito da 

demanda, o que deve ser feito por meio do recurso apropriado. Assim 

sendo, analisando os argumentos articulados pela embargante, verifico 

que a presente medida não passa de mera discordância ao ato decisório. 

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, porquanto 

tempestivos e, no mérito, NÃO ACOLHO os pedidos neles deduzidos, 

JULGANDO-OS IMPROCEDENTES. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Comunique-se. 

Intime-se. Suelen Barizon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-06.2019.8.11.0032
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Parte(s) Polo Ativo:

MAGSON ANTONIO LEMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000927-06.2019.8.11.0032. REQUERENTE: MAGSON ANTONIO LEMES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A em face 

da decisão judicial proferida. Apresentada contrarrazões aos Embargos, 

formalizados os autos, vieram conclusos. É o sucinto relatório. 

Fundamento e decido. Os embargos de declaração se prestam a 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto 

ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, bem como para a 

correção de erro material (CPC, art. 1.022). Segundo Tereza Arruda Alvim 

Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 3ª 

Tiragem, Ed. Revista dos Tribunais, 2015), é obscura a decisão, quando 

não se compreende exatamente o que foi decidido. (...) A contradição se 

confunde com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de 

elementos racionalmente inconciliáveis. (...) A sentença deve conter 

relatório, fundamento e parte propriamente decisória. A falta de quaisquer 

destes elementos consubstancia-se em omissão, para fins de interposição 

de embargos de declaração. (...) A omissão pode dizer respeito a ponto 

(ou questão) sobre o qual o juiz deveria ter-se manifestado, de ofício ou a 

requerimento das partes. (...) Evidentemente, mesmo à luz do CPC em 

vigor pode e deve o Judiciário corrigir, a qualquer tempo, erros materiais. 

(...) o erro material é necessariamente manifesto, no sentido de evidente, 

bem visível, facilmente verificável, perceptível. (...) A dificuldade de 

demonstração subtrai do erro a característica de ser erro material, 

corrigível por mera petição simples ou por embargos de declaração. No 

caso em análise não visualizo nenhum dos requisitos para cabimento do 

referido recurso, não sendo possível analisar o mérito da demanda, o que 

deve ser feito por meio do recurso apropriado. Assim sendo, analisando 

os argumentos articulados pela embargante, verifico que a presente 

medida não passa de mera discordância ao ato decisório. Ante o exposto, 

CONHEÇO dos embargos declaratórios, porquanto tempestivos e, no 

mérito, NÃO ACOLHO os pedidos neles deduzidos, JULGANDO-OS 

IMPROCEDENTES. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Intime-se. 

Suelen Barizon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-71.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KELLY DA SILVA E CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000125-71.2020.8.11.0032. REQUERENTE: ANA KELLY DA SILVA E 

CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO em face da 

decisão judicial proferida. Após manifestação da parte Autora, 

formalizados os autos, vieram conclusos. É o sucinto relatório. 

Fundamento e decido. Os embargos de declaração se prestam a 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto 

ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, bem como para a 

correção de erro material (CPC, art. 1.022). Segundo Tereza Arruda Alvim 

Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 3ª 

Tiragem, Ed. Revista dos Tribunais, 2015), é obscura a decisão, quando 

não se compreende exatamente o que foi decidido. (...) A contradição se 

confunde com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de 

elementos racionalmente inconciliáveis. (...) A sentença deve conter 

relatório, fundamento e parte propriamente decisória. A falta de quaisquer 

destes elementos consubstancia-se em omissão, para fins de interposição 

de embargos de declaração. (...) A omissão pode dizer respeito a ponto 

(ou questão) sobre o qual o juiz deveria ter-se manifestado, de ofício ou a 

requerimento das partes. (...) Evidentemente, mesmo à luz do CPC em 

vigor pode e deve o Judiciário corrigir, a qualquer tempo, erros materiais. 

(...) o erro material é necessariamente manifesto, no sentido de evidente, 

bem visível, facilmente verificável, perceptível. (...) A dificuldade de 

demonstração subtrai do erro a característica de ser erro material, 

corrigível por mera petição simples ou por embargos de declaração. No 

caso em análise não visualizo nenhum dos requisitos para cabimento do 

referido recurso, não sendo possível analisar o mérito da demanda, o que 

deve ser feito por meio do recurso apropriado. Assim sendo, analisando 

os argumentos articulados pela embargante, verifico que a presente 

medida não passa de mera discordância ao ato decisório. Ante o exposto, 

CONHEÇO dos embargos declaratórios, porquanto tempestivos e, no 

mérito, NÃO ACOLHO os pedidos neles deduzidos, JULGANDO-OS 

IMPROCEDENTES. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Intime-se. 

Suelen Barizon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-78.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1001058-78.2019.8.11.0032. REQUERENTE: LUZIA FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO em face da decisão judicial 

proferida. Com a resposta, formalizados os autos, vieram conclusos. É o 

sucinto relatório. Fundamento e decido. Os embargos de declaração se 

prestam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, bem como 

para a correção de erro material (CPC, art. 1.022). Segundo Tereza 

Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de 

Processo Civil, 3ª Tiragem, Ed. Revista dos Tribunais, 2015), é obscura a 

decisão, quando não se compreende exatamente o que foi decidido. (...) A 

contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com a 

coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. (...) A sentença 

deve conter relatório, fundamento e parte propriamente decisória. A falta 

de quaisquer destes elementos consubstancia-se em omissão, para fins 

de interposição de embargos de declaração. (...) A omissão pode dizer 

respeito a ponto (ou questão) sobre o qual o juiz deveria ter-se 

manifestado, de ofício ou a requerimento das partes. (...) Evidentemente, 

mesmo à luz do CPC em vigor pode e deve o Judiciário corrigir, a qualquer 

tempo, erros materiais. (...) o erro material é necessariamente manifesto, 

no sentido de evidente, bem visível, facilmente verificável, perceptível. (...) 

A dificuldade de demonstração subtrai do erro a característica de ser erro 

material, corrigível por mera petição simples ou por embargos de 

declaração. No caso em análise não visualizo nenhum dos requisitos para 

cabimento do referido recurso, não sendo possível analisar o mérito da 

demanda, o que deve ser feito por meio do recurso apropriado. Assim 

sendo, analisando os argumentos articulados pela embargante, verifico 

que a presente medida não passa de mera discordância ao ato decisório. 

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, porquanto 

tempestivos e, no mérito, NÃO ACOLHO os pedidos neles deduzidos, 

JULGANDO-OS IMPROCEDENTES. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Comunique-se. 

Intime-se Suelen Barizon Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-43.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GIANN DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000004-43.2020.8.11.0032. REQUERENTE: GIANN DE OLIVEIRA 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO em face da 

decisão judicial proferida. Formalizados os autos, vieram conclusos. É o 

sucinto relatório. Fundamento e decido. Os embargos de declaração se 

prestam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, bem como 

para a correção de erro material (CPC, art. 1.022). Segundo Tereza 

Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de 

Processo Civil, 3ª Tiragem, Ed. Revista dos Tribunais, 2015), é obscura a 

decisão, quando não se compreende exatamente o que foi decidido. (...) A 

contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com a 

coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. (...) A sentença 

deve conter relatório, fundamento e parte propriamente decisória. A falta 

de quaisquer destes elementos consubstancia-se em omissão, para fins 

de interposição de embargos de declaração. (...) A omissão pode dizer 

respeito a ponto (ou questão) sobre o qual o juiz deveria ter-se 

manifestado, de ofício ou a requerimento das partes. (...) Evidentemente, 

mesmo à luz do CPC em vigor pode e deve o Judiciário corrigir, a qualquer 

tempo, erros materiais. (...) o erro material é necessariamente manifesto, 

no sentido de evidente, bem visível, facilmente verificável, perceptível. (...) 

A dificuldade de demonstração subtrai do erro a característica de ser erro 

material, corrigível por mera petição simples ou por embargos de 

declaração. No caso em análise não visualizo nenhum dos requisitos para 

cabimento do referido recurso, não sendo possível analisar o mérito da 

demanda, o que deve ser feito por meio do recurso apropriado. Assim 

sendo, analisando os argumentos articulados pela embargante, verifico 

que a presente medida não passa de mera discordância ao ato decisório. 

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, porquanto 

tempestivos e, no mérito, NÃO ACOLHO os pedidos neles deduzidos, 

JULGANDO-OS IMPROCEDENTES. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Comunique-se. 

Intime-se. Suelen Barizon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-62.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEY JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000587-62.2019.8.11.0032. REQUERENTE: DIONEY JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A em face da decisão 

judicial proferida. Com a resposta, formalizados os autos, vieram 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Os embargos de 

declaração se prestam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, 

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz, bem como para a correção de erro material (CPC, art. 1.022). 

Segundo Tereza Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo 

Código de Processo Civil, 3ª Tiragem, Ed. Revista dos Tribunais, 2015), é 

obscura a decisão, quando não se compreende exatamente o que foi 

decidido. (...) A contradição se confunde com a incoerência interna da 

decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. 

(...) A sentença deve conter relatório, fundamento e parte propriamente 

decisória. A falta de quaisquer destes elementos consubstancia-se em 

omissão, para fins de interposição de embargos de declaração. (...) A 

omissão pode dizer respeito a ponto (ou questão) sobre o qual o juiz 

deveria ter-se manifestado, de ofício ou a requerimento das partes. (...) 

Evidentemente, mesmo à luz do CPC em vigor pode e deve o Judiciário 

corrigir, a qualquer tempo, erros materiais. (...) o erro material é 

necessariamente manifesto, no sentido de evidente, bem visível, 

facilmente verificável, perceptível. (...) A dificuldade de demonstração 

subtrai do erro a característica de ser erro material, corrigível por mera 

petição simples ou por embargos de declaração. No caso em análise não 

visualizo nenhum dos requisitos para cabimento do referido recurso, não 

sendo possível analisar o mérito da demanda, o que deve ser feito por 

meio do recurso apropriado. Assim sendo, analisando os argumentos 

articulados pela embargante, verifico que a presente medida não passa de 

mera discordância ao ato decisório. Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos declaratórios, porquanto tempestivos e, no mérito, NÃO 

ACOLHO os pedidos neles deduzidos, JULGANDO-OS IMPROCEDENTES. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Intime-se Suelen Barizon Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-70.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ANDRADE NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1001065-70.2019.8.11.0032. REQUERENTE: ROSILENE ANDRADE NEVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO em face da decisão judicial 

proferida. Após manifestação da parte Autora, formalizados os autos, 

vieram conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Os 

embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz, bem como para a correção de erro material (CPC, art. 

1.022). Segundo Tereza Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao 

Novo Código de Processo Civil, 3ª Tiragem, Ed. Revista dos Tribunais, 

2015), é obscura a decisão, quando não se compreende exatamente o 

que foi decidido. (...) A contradição se confunde com a incoerência interna 

da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. 

(...) A sentença deve conter relatório, fundamento e parte propriamente 

decisória. A falta de quaisquer destes elementos consubstancia-se em 

omissão, para fins de interposição de embargos de declaração. (...) A 

omissão pode dizer respeito a ponto (ou questão) sobre o qual o juiz 

deveria ter-se manifestado, de ofício ou a requerimento das partes. (...) 

Evidentemente, mesmo à luz do CPC em vigor pode e deve o Judiciário 

corrigir, a qualquer tempo, erros materiais. (...) o erro material é 

necessariamente manifesto, no sentido de evidente, bem visível, 

facilmente verificável, perceptível. (...) A dificuldade de demonstração 

subtrai do erro a característica de ser erro material, corrigível por mera 

petição simples ou por embargos de declaração. No caso em análise não 

visualizo nenhum dos requisitos para cabimento do referido recurso, não 

sendo possível analisar o mérito da demanda, o que deve ser feito por 

meio do recurso apropriado. Assim sendo, analisando os argumentos 

articulados pela embargante, verifico que a presente medida não passa de 

mera discordância ao ato decisório. Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos declaratórios, porquanto tempestivos e, no mérito, NÃO 

ACOLHO os pedidos neles deduzidos, JULGANDO-OS IMPROCEDENTES. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas necessárias. 
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Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Intime-se. Suelen Barizon Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-08.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE BERNARDINA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000998-08.2019.8.11.0032. REQUERENTE: LEIDE BERNARDINA DE 

BARROS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando a 

notícia de quitação do débito pela parte Reclamada e concordância da 

parte Reclamante, a extinção do feito é medida que se impõe. Pelo 

exposto, com fulcro no inciso II, do art. 924 c/c 925 do Código de Processo 

Civil, OPINO pela EXTINÇÃO do feito, com resolução de mérito, autorizando 

a expedição do competente Alvará Judicial em favor da parte Reclamante 

na conta indicada no Id nº 30520938. Após, arquive-se mediante as 

cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Suelen Barizon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-61.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000503-61.2019.8.11.0032. REQUERENTE: EVA CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Pois bem. 

Considerando que as partes compuseram-se amigavelmente, HOMOLOGO 

o acordo e, JULGO extinto o processo com resolução de mérito, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo. Suelen Barizon Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-21.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RAILSON CRISTIANO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000829-21.2019.8.11.0032 REQUERENTE: RAILSON CRISTIANO DA 

SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A. Considerando a notícia de quitação do débito pela parte Reclamada e 

concordância da parte Reclamante, a extinção do feito é medida que se 

impõe. Pelo exposto, com fulcro no inciso II, do art. 924 c/c 925 do Código 

de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO do feito, com resolução de 

mérito, autorizando a expedição do competente Alvará Judicial em favor 

da parte Reclamante na conta indicada no Id nº 31120142. Após, 

arquive-se mediante as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/199. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-77.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSITERMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Marijane de Tal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000295-77.2019.8.11.0032 REQUERENTE: ROSITERMA DOS SANTOS 

REQUERIDO: MARIJANE DE TAL Dispensado o relatório, conforme 

disciplina o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de cobrança 

promovida por ROSITERMA DOS SANTOS em face de MARIJANE DE TAL. 

A parte Autora foi intimada para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, entretanto, deixou transcorrer o prazo fixado sem cumprir a 

diligência. Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação 

imprescindível para o regular prosseguimento do feito, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a sua extinção. Pelo exposto, 

OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

Deixo de condenar a parte Reclamante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à MM. Juíza de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei 9.099/1995. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Suelen Barizon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-44.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DURCINEIA XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000821-44.2019.8.11.0032 REQUERENTE: DURCINEIA XAVIER DA SILVA 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Considerando a notícia de quitação do débito pela parte Reclamada e 

concordância da Autora, autorizo a expedição do competente Alvará 

Judicial em favor da parte Reclamante na conta indicada no Id nº 

30896671, desde que o patrono tenha poderes para o levantamento dos 

valores. Ademais, com a oposição dos Embargos de Declaração pela 

parte Autora, determino que se preceda à intimação da parte embargada 

para se manifestar expressamente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/199. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-12.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS MENDES PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000084-12.2017.8.11.0032 REQUERENTE: ANTONIO MARCOS MENDES 

PAULA REQUERIDO: VIVO S.A Considerando a notícia de quitação do 

débito pela parte Reclamada, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Pelo exposto, com fulcro no inciso II, do art. 924 c/c 925 do Código de 

Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Após, arquive-se mediante as cautelas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/199. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-82.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES AVELINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

8010000-82.2016.8.11.0032. REQUERENTE: LOURDES AVELINA DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Considerando a 

comprovação de parentesco da parte Autora com a "de cujus", bem como 

a ausência de demais herdeiros, autorizo a expedição do competente 

Alvará Judicial em favor da parte Autora habilitada nos autos na conta por 

esta indicada. Pelo exposto, com fulcro no inciso II, do art. 924 c/c 925 do 

Código de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO do feito, com resolução 

de mérito. Após, arquive-se mediante as cautelas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Suelen Barizon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000979-02.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ONESIMO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA JOAQUIM MORAIS COSTA OAB - MT18792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000979-02.2019.8.11.0032 REQUERENTE: ONESIMO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95 II - FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de ação declaratória de 

inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais e 

pedido de antecipação de tutela proposta por ONESIMO FERREIRA DA 

SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Narra o Requerente que é consumidor dos serviços 

prestados pela Requerida através da Unidade Consumidora nº 6/17204-9. 

Aduz que no dia 24/10/2019, houve a interrupção do fornecimento de 

energia elétrica e que ao buscar informações junto à Requerida, lhe foi 

cobrado uma fatura no valor de R$ 403,17 (quatrocentos e três reais e 

dezessete centavos), supostamente relativa ao mês de maio de 2019. 

Assevera que mesmo não concordando com a cobrança, adimpliu com a 

exigência, contudo, a Requerida não providenciou o restabelecimento dos 

serviços de energia elétrica, oportunidade em que novamente se dirigiu à 

concessionária para registrar o apelo. Afirma que na ocasião foi 

cientificado acerca de duas dívidas registradas na Unidade Consumidora 

em comento, uma no valor de R$ 2.764,92 (dois mil setecentos e sessenta 

e quatro reais e noventa e dois centavos), relativa à um parcelamento e a 

outra no montante de R$ 3.168,09 (três mil centos e sessenta e oito reais 

e nove centavos), concernente à fatura de recuperação de consumo 

apurada no TOI nº 640692, realizado em 03/09/2019. Assim requer seja 

declarada a nulidade do TOI nº 640692, a inexistência dos débitos 

cobrados indevidamente, a condenação da Requerida em danos materiais, 

relativos à perda dos mantimentos armazenados em sua geladeira, a 

restituição em dobro do valor pago na fatura do mês de maio de 2019 

cobrada posteriormente, bem como indenização pelos danos morais 

experimentados face à conduta da Ré. A parte Requerida, por sua vez, 

afirma que foi constatada irregularidade no medidor de consumo da 

unidade consumidora em comento, oportunidade em que foi apurado que o 

mesmo estava registrando consumo de energia a menor. Assim, a unidade 

consumidora foi regularizada para que o consumo pudesse ser aferido de 

forma correta, sendo devida a apuração dos valores cobrados nos meses 

em que a irregularidade incidiu. Discorre acerca da legalidade da apuração 

de irregularidades, bem como acerca do cálculo apresentado na nota de 

débito. Por fim, pugna pela improcedência da ação. Pois bem. No presente 

caso, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar 

a competência deste Juízo, porém há situações preliminares que se 

revelam, na espécie, prejudiciais ao mérito. Por oportuno, apesar de não 

alegada pela parte adversa a ilegitimidade ativa do Autor, impende ao 

julgador verificar a existência do requisito válido para o regular deslinde da 

controvérsia. Em outras palavras, a ausência de legitimidade processual 

pode ser reconhecida de oficio pelo juiz, em consonância com o artigo 

485, § 3º do Código de Processo Civil. In casu, o titular da unidade 

consumidora nº 6/17204-9, discutida nos autos, é pessoa alheia à 

presente lide, conforme resta comprovado pela fatura acostada aos autos 

(Id. 25820335). É cediço que quando a lei autoriza alguém a agir em nome 

próprio na defesa de direito alheio, está-se diante de legitimação 

extraordinária, já que, na relação jurídica de direito material e processual, 

inexiste coincidência de sujeitos. Não é o que acontece nos autos, posto 

que o Autor busca nitidamente, em nome próprio, pleitear a indenização 

por danos materiais e morais decorrente de falha na prestação de serviço 

de unidade consumidora cuja titularidade é de terceiro, o único titular do 

contrato de fornecimento de energia elétrica mantido com a Energisa. Com 

efeito, de acordo com os documentos que instruem os autos, a relação 

jurídica de direito material que ensejou o fornecimento de energia elétrica à 

UC em discussão foi contratada pela Sra. Maria Eufrosina da Silva. 

Eventual debate acerca da falha na prestação de serviço decorrente 

desta relação jurídica somente poderia ser travado por esta, a quem a lei 

confere legitimidade para estar em juízo. Cumpre esclarecer que a 

redação do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor não confere a 

legitimidade pretendida pelo Reclamante, pois aplicável somente às 

hipóteses descritas nos artigos 12 a 14 do CDC (responsabilidade pelo 

fato do produto/serviço). In casu, a narrativa inicial, nos termos do artigo 

20 do Código Consumerista, revela situação de VÍCIO DO SERVIÇO, e não 

de acidente de consumo. Assim, não figurando o Autor como vítima de 

acidente de consumo, o que poderia atrair eventual responsabilidade da 

concessionária, não se enquadra no conceito de consumidor por 

equiparação (BYSTANDER) trazido pelo artigo 17, sendo manifesta a sua 

ilegitimidade ativa. Nesse sentido, RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL 

E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. UNIDADE DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO 

DE QUE O SERVIÇO DE ENERGIA TERIA SIDO SUSPENSO SEM AVISO 

PRÉVIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE SOMENTE PODE SER RECLAMADA POR 

QUEM FIGURA COMO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA 

ELÉTRICA, NO CASO, TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE 

AUTORA, AINDA QUE SE DIGA SER USUÁRIO DO SERVIÇO DE ENERGIA, 

POIS NÃO PODE POSTULAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO. 

APLICAÇÃO DO ART. 6º DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO MANTIDA, COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA 
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MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora 

ter sofrido em sua residência a suspensão do serviço de energia elétrica, 

sem qualquer aviso prévio da concessionária do serviço público. Postula 

indenização por danos morais em razão do ocorrido. 2. Sentença que 

julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade 

ativa do autor, por não ser este o titular da unidade consumidora. 3. 

Latente nos autos que a unidade de consumo, objeto do presente 

processo, está em nome de terceiro, conforme resta comprovado pela 

fatura acostada aos autos (fl. 28), sendo, portanto, esta quem detém 

legitimidade para reclamar acerca de eventuais falhas na prestação do 

serviço prestado pela concessionária ré. 4. Ainda que a parte autora 

afirme ser consumidora do serviço de energia, não pode pleitear, em nome 

próprio, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, 

de acordo com o art. 18, do CPC, o que não é o caso dos autos. 5. Assim, 

em se tratando de pretensão indenizatória decorrente de falha na 

prestação do serviço contratado, a legitimidade ativa reside unicamente 

naquele que contratou o serviço. Dito em outras palavras, não detém 

legitimidade ativa o autor para, em nome próprio, discutir relação jurídica de 

terceiro, sendo acertada a solução dada pelo juízo de origem ao julgar 

extinto o feito sem resolução de mérito. 6. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n 9.099/95. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006871826, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, TJRS. Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 

22/02/2018). Grifei. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA. CONTRATO 

DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. 

IDENTIDADE ENTRE O ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA E A 

RESIDÊNCIA DA AUTORA NÃO COMPROVADA. FATURA EM NOME DE 

TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. 

ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 

71006662944, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 17/08/2017). Por 

óbvio, não há que se falar em dano moral. Inexistente qualquer abalo ao 

direito de personalidade do Autor em decorrência das cobranças e da 

interrupção de energia elétrica na unidade consumidora de titularidade de 

terceiro. É presumível que os fatos narrados na exordial geraram 

transtornos em decorrência da falha na prestação de serviço, entretanto, 

a questão deve ser resolvida de modo mais restritivo, e não na amplitude 

que quer dar o Autor, razão pela qual a presente demanda deve ser 

extinta por ilegitimidade ativa ad causam, tendo em vista que a parte 

Requerente não era a titular da Unidade Consumidora - UC na época do 

evento danoso. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 

485, inciso VI e § 3º do Código de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-28.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA EVA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000835-28.2019.8.11.0032. REQUERENTE: JACINTA EVA DE SANTANA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A em face da decisão 

judicial proferida. Formalizados os autos, vieram conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento e decido. Os embargos de declaração se prestam a 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto 

ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, bem como para a 

correção de erro material (CPC, art. 1.022). Segundo Tereza Arruda Alvim 

Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 3ª 

Tiragem, Ed. Revista dos Tribunais, 2015), é obscura a decisão, quando 

não se compreende exatamente o que foi decidido. (...) A contradição se 

confunde com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de 

elementos racionalmente inconciliáveis. (...) A sentença deve conter 

relatório, fundamento e parte propriamente decisória. A falta de quaisquer 

destes elementos consubstancia-se em omissão, para fins de interposição 

de embargos de declaração. (...) A omissão pode dizer respeito a ponto 

(ou questão) sobre o qual o juiz deveria ter-se manifestado, de ofício ou a 

requerimento das partes. (...) Evidentemente, mesmo à luz do CPC em 

vigor pode e deve o Judiciário corrigir, a qualquer tempo, erros materiais. 

(...) o erro material é necessariamente manifesto, no sentido de evidente, 

bem visível, facilmente verificável, perceptível. (...) A dificuldade de 

demonstração subtrai do erro a característica de ser erro material, 

corrigível por mera petição simples ou por embargos de declaração. No 

caso em análise não visualizo nenhum dos requisitos para cabimento do 

referido recurso, não sendo possível analisar o mérito da demanda, o que 

deve ser feito por meio do recurso apropriado. Assim sendo, analisando 

os argumentos articulados pela embargante, verifico que a presente 

medida não passa de mera discordância ao ato decisório. Ante o exposto, 

CONHEÇO dos embargos declaratórios, porquanto tempestivos e, no 

mérito, NÃO ACOLHO os pedidos neles deduzidos, JULGANDO-OS 

IMPROCEDENTES. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Intime-se. 

Suelen Barizon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-78.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELENALDO BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000045-78.2018.8.11.0032 REQUERENTE: ELENALDO BATISTA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Considerando a notícia da quitação 

parcial do débito pela parte reclamada, autorizo a expedição do 

competente Alvará Judicial, no que concerne aos valores incontroversos, 

depositados pela Requerida, em favor da parte Reclamante na conta 

indicada no Id nº. 31149901, desde que o patrono tenha poderes para o 

levantamento dos valores. Intime-se a parte Requerida para em 15 

(quinze) dias efetuar o cumprimento integral da sentença, relativo ao 

pagamento dos valores remanescentes, sob pena de incidir na multa 

prevista no art. 523 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/199 Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza leiga na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Suelen Barizon Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-11.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN CONSTANTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))
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CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000431-11.2018.8.11.0032 REQUERENTE: EDIVAN CONSTANTINO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Considerando a notícia da quitação parcial 

do débito pela parte reclamada, autorizo a expedição do competente 

Alvará Judicial, no que concerne aos valores incontroversos, depositados 

pela Requerida, em favor da parte Reclamante na conta indicada no Id nº 

31146472, desde que o patrono tenha poderes para o levantamento dos 

valores. Intime-se a parte Requerida para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento integral da sentença, relativo ao pagamento dos valores 

remanescentes, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

MM. Juíza de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/199 Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza leiga na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Suelen Barizon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-81.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000189-81.2020.8.11.0032 REQUERENTE: ADMAR NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Preliminarmente a 

Reclamada levanta a ausência de suporte probatório mínimo dos fatos 

constitutivos do direito do Autor, tendo em vista que que não se pode 

compreender quais os motivos que ensejaram o ajuizamento da presente 

demanda, requerendo, assim, a extinção do feito sem o julgamento do 

mérito. No entanto, rejeito a preliminar aventada pela Ré, pois os fatos e os 

fundamentos jurídicos do pedido estão demonstrados de forma satisfatória 

na petição inicial. Ainda, entendo que não há óbice ao exercício do 

contraditório e ampla defesa, pois conforme se observa até mesmo na 

defesa da Demandada, o mérito foi amplamente debatido, sem que 

houvesse embaraço para a parte adversa. Por fim, opino pelo afastamento 

da preliminar de não apresentação de documento indispensável à 

propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta no Id. n. 

28794741 dos autos. Superadas as análises das questões preliminares, 

passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção 

ao crédito, realizada pela Requerida, por débito no valor de R$ 343,16 

(trezentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos), com data de 

inclusão em 24/12/2019, relativa ao contrato nº. 0376194244, qual o 

Requerente afirma desconhecer. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da Reclamada em indenização por danos morais. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Em 

contestação, a Reclamada alega, preambularmente, a ausência de 

tentativa de resolução administrativa prévia pelo Autor. Ainda, afirma que 

não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que o Reclamante era titular de 

linha telefônica nº (65) 99649-5383, qual contratou e utilizou os serviços 

oferecidos pela Demandada, constando débitos em aberto, sendo devida a 

inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito. Pugnou, ao final, 

pela improcedência da ação. Analisando o processo e documentos a ele 

acostados, verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, conforme disciplina o artigo 373, II do CPC, 

qual seja, de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do 

nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. A Demandada sequer 

apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz de comprovar as suas 

alegações. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre 

as partes, e, via de consequência, que a inserção do nome do Autor 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 

pelo mesmo, deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. 

Do mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação da 

Reclamada por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na 

prestação de serviço ao inserir o nome do Demandante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovado. A propósito, RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. 

COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015). grifei O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 

Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, contudo, a parte 

Requerida nada provou. Ainda, insta salientar que a Constituição Federal, 

em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça 

sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, sendo o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Resta 

patente nos autos que a má-prestação de serviços, aliada à cobrança 

indevida de débitos, não deve ser avaliado como mero dissabor, pois 

revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e o 

dever desta em indenizar os danos causados à parte. Sob tal perspectiva, 

o montante reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, donde nem poderá constituir 

enriquecimento ilícito em favor do Autor, tampouco medida leniente em 

favor da Requerida. No que se refere ao quantum da indenização, em 

reforço ao entendimento acima consignado, a melhor doutrina e 

jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o Juiz deve 

levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima do ofendido e nas suas relações sociais. Dessa forma, 
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caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da 

Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados 

com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - 

DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, no que 

concerne ao contrato nº. 0376194244, discutido nos autos; 2 – 

DECLARAR a inexigibilidade do débito discutido nos presentes autos; 3 - 

CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor R$ 6.000,00 (seis mil reais) o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); 

Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença à M.M. Juíza de Direito para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Suelen Barizon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-25.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCO FERREIRA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000206-25.2017.8.11.0032 REQUERENTE: FRANCO FERREIRA DE 

FRANCA REQUERIDO: VIVO S.A Considerando a notícia de quitação do 

débito pela parte Reclamada e concordância da parte Reclamante, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Pelo exposto, com fulcro no 

inciso II, do art. 924 c/c 925 do Código de Processo Civil, OPINO pela 

EXTINÇÃO do feito, com resolução de mérito, autorizando a expedição do 

competente Alvará Judicial em favor da parte Reclamante na conta 

indicada no Id nº 31069766. Após, arquive-se mediante as cautelas de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/199. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002385-92.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002385-92.2019.8.11.0053. AUTOR(A): SINDICATO DOS SERVIDORES 

PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. À réplica. Sem prejuízo, digam as partes acerca do 

interesse na produção de outras demais provas, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000582-40.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA SANTANA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000582-40.2020.8.11.0053. AUTOR: TATIANA SANTANA DE SOUZA 

REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais 

aforada pela parte requerente. Extrai-se da prefacial que a parte requerida 

efetivou protestos em seu nome; contudo, tarja de ilegais tais máculas, 

pois que nunca entabulou negócio jurídico com a parte requerida. Com 

lastro nestas premissas, postula a parte requerente pela antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional para exclusão de seu nome dos arquivos dos 

órgãos de proteção ao crédito. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o art. 300 do 

Código de Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar os efeitos da tutela 

jurisdicional quando verossímeis os fatos articulados pela parte 

requerente, bem como houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido 

estiver vazado em prova inequívoca. In casu, tenho que todos os 

requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional encontram-se presentes. Os fatos são verossímeis, já que 

articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pela parte requerente. 

Outrossim, importa destacar que a parte requerente afirma não ter 

contratado os serviços de cartão de crédito com a requerida. Destarte, em 

casos tais, impõe-se a inversão do encargo probatório, à luz do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, caberá à requerida 

demonstrar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da 

requerente. Ainda que assim não fosse, mister lembrarmos tratar-se de 

fatos negativos (ausência de contratação), ensejando, pois, a inversão do 

ônus da prova, já que impossível a produção de prova negativa absoluta. 

Neste sentido: TJ/MT, AI, 125804/2012, Des. Marcos Machado, Primeira 

Câmara Cível, Data da publicação no DJE 01/03/2013. Ementa: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA – RECURSO PROVIDO. Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa. “Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.” (TJMT, RAI nº 131178/2009)”. O risco de 

grave dano parece inescondível. Isto porque são cediças as mazelas que 

um protesto causa na vida financeira de uma pessoa. Com a citada 

restrição, a pessoa fica impossibilitada de, por exemplo, contrair crédito no 

mercado, o que, nos dias de hoje, representa transtornos de monta. 

Sendo assim, também se encontra presente o risco de grave dano, 

elemento essencial à concessão da liminar postulada pela parte 
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requerente na prefacial. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

deduzido pela parte requerente, para que seja excluído seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação. Tendo em conta a 

escassez de funcionários, bem assim a invencível carga de trabalho, 

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO. A PRÓPRIA 

PARTE FICA ENCARREGADA DE PROTOCOLAR O DOCUMENTO PERANTE 

A REQUERIDA, JUNTANDO CÓPIA DO PROTOCOLO NESTES AUTOS! No 

mais, CITE-SE a parte requerida para apresentar a defesa que entender 

cabível, pena de revelia. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000592-21.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000592-21.2019.8.11.0053. AUTOR(A): ELIETE MARIA DE AMORIM REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Id. 24986432: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

defendendo a existência de omissão na decisão que concedeu a tutela de 

urgência de id. 19793168. Argumenta que a decisão foi omissa ao não 

especificação do objeto a ser atingido pela concessão da tutela provisória 

de urgência. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Conheço dos Embargos, na forma dos artigos 

1022 e seguintes do Código de Processo Civil, e acolho-os, visto que 

realmente existe omissão na sentença prolatada nos autos, senão 

vejamos: Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: [...] II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o 

qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; In casu, vê-se 

claramente que houve omissão na decisão objurgada, uma vez que em 

sua parte dispositiva não houve a especificação das faturas debatidas, 

quais sejam as dos meses de novembro e dezembro de 2018. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 1022, II do Código de Processo Civil, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face da decisão 

proferida nos autos para corrigir a omissão existente, alterando a parte 

dispositiva, a fim de que passe a constar o que segue: “SUSPENDA a 

cobrança das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2018 e SE 

ABSTENHA DE NEGATIVAR o nome do(a) Autor(a) em relação aos débitos 

discutidos nesta lide, tudo sob pena de multa diária. Esta decisão não 

isenta a parte Autora do pagamento das faturas vencidas e vincendas, 

inclusive o débito ora discutido, caso a ação seja julgada improcedente”. 

No mais, mantenho a decisão em seus exatos termos. Oportunamente, 

INTIME-SE a parte Autora para, caso queira, impugnar a contestação 

apresentada. Intimem-se. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000585-92.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE INACIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000585-92.2020.8.11.0053. AUTOR(A): MARLENE INACIA DE SOUZA 

REU: VIVO S.A. Vistos etc. O documento pessoal juntado com a exordial 

está ilegível. Traga a parte, no prazo de 15 (quinze) dias, documento 

pessoal hábil, pena de extinção. Cumpra-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

28 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000586-77.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULHO CESAR DELGADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000586-77.2020.8.11.0053. AUTOR: JULHO CESAR DELGADO REU: 

VIVO S.A. Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

débito, cumulada com indenização por danos morais aforada pela parte 

requerente. Extrai-se da prefacial que a parte requerida efetivou protestos 

em seu nome; contudo, tarja de ilegais tais máculas, pois que nunca 

entabulou negócio jurídico com a parte requerida. Com lastro nestas 

premissas, postula a parte requerente pela antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional para exclusão de seu nome dos arquivos dos órgãos de 

proteção ao crédito. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o art. 300 do Código de 

Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar os efeitos da tutela jurisdicional 

quando verossímeis os fatos articulados pela parte requerente, bem como 

houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido estiver vazado em prova 

inequívoca. In casu, tenho que todos os requisitos para concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional encontram-se presentes. Os 

fatos são verossímeis, já que articulados de modo a ilustrar a situação 

vivenciada pela parte requerente. Outrossim, importa destacar que a parte 

requerente afirma não ter contratado os serviços de cartão de crédito com 

a requerida. Destarte, em casos tais, impõe-se a inversão do encargo 

probatório, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, caberá à requerida demonstrar os fatos extintivos, modificativos 

ou impeditivos do direito da requerente. Ainda que assim não fosse, mister 

lembrarmos tratar-se de fatos negativos (ausência de contratação), 

ensejando, pois, a inversão do ônus da prova, já que impossível a 

produção de prova negativa absoluta. Neste sentido: TJ/MT, AI, 

125804/2012, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Cível, Data da 

publicação no DJE 01/03/2013. Ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - 

PROVA NEGATIVA – RECURSO PROVIDO. Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa. “Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.” (TJMT, RAI nº 131178/2009)”. O risco de 

grave dano parece inescondível. Isto porque são cediças as mazelas que 

um protesto causa na vida financeira de uma pessoa. Com a citada 

restrição, a pessoa fica impossibilitada de, por exemplo, contrair crédito no 

mercado, o que, nos dias de hoje, representa transtornos de monta. 

Sendo assim, também se encontra presente o risco de grave dano, 

elemento essencial à concessão da liminar postulada pela parte 

requerente na prefacial. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

deduzido pela parte requerente, para que seja excluído seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação. Tendo em conta a 

escassez de funcionários, bem assim a invencível carga de trabalho, 

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO. A PRÓPRIA 

PARTE FICA ENCARREGADA DE PROTOCOLAR O DOCUMENTO PERANTE 

A REQUERIDA, JUNTANDO CÓPIA DO PROTOCOLO NESTES AUTOS! 

Defiro as benesses da justiça gratuita. No mais, CITE-SE a parte requerida 

para apresentar a defesa que entender cabível, pena de revelia. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000587-62.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ARACILDO CLARO DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000587-62.2020.8.11.0053. AUTOR(A): ARACILDO CLARO DE OLIVEIRA 

FILHO REU: VIVO S.A. Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais 

aforada pela parte requerente. Extrai-se da prefacial que a parte requerida 

efetivou protestos em seu nome; contudo, tarja de ilegais tais máculas, 

pois que nunca entabulou negócio jurídico com a parte requerida. Com 

lastro nestas premissas, postula a parte requerente pela antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional para exclusão de seu nome dos arquivos dos 

órgãos de proteção ao crédito. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o art. 300 do 

Código de Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar os efeitos da tutela 

jurisdicional quando verossímeis os fatos articulados pela parte 

requerente, bem como houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido 

estiver vazado em prova inequívoca. In casu, tenho que todos os 

requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional encontram-se presentes. Os fatos são verossímeis, já que 

articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pela parte requerente. 

Outrossim, importa destacar que a parte requerente afirma não ter 

contratado os serviços de cartão de crédito com a requerida. Destarte, em 

casos tais, impõe-se a inversão do encargo probatório, à luz do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, caberá à requerida 

demonstrar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da 

requerente. Ainda que assim não fosse, mister lembrarmos tratar-se de 

fatos negativos (ausência de contratação), ensejando, pois, a inversão do 

ônus da prova, já que impossível a produção de prova negativa absoluta. 

Neste sentido: TJ/MT, AI, 125804/2012, Des. Marcos Machado, Primeira 

Câmara Cível, Data da publicação no DJE 01/03/2013. Ementa: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA – RECURSO PROVIDO. Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa. “Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.” (TJMT, RAI nº 131178/2009)”. O risco de 

grave dano parece inescondível. Isto porque são cediças as mazelas que 

um protesto causa na vida financeira de uma pessoa. Com a citada 

restrição, a pessoa fica impossibilitada de, por exemplo, contrair crédito no 

mercado, o que, nos dias de hoje, representa transtornos de monta. 

Sendo assim, também se encontra presente o risco de grave dano, 

elemento essencial à concessão da liminar postulada pela parte 

requerente na prefacial. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

deduzido pela parte requerente, para que seja excluído seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação. Tendo em conta a 

escassez de funcionários, bem assim a invencível carga de trabalho, 

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO. A PRÓPRIA 

PARTE FICA ENCARREGADA DE PROTOCOLAR O DOCUMENTO PERANTE 

A REQUERIDA, JUNTANDO CÓPIA DO PROTOCOLO NESTES AUTOS! No 

mais, CITE-SE a parte requerida para apresentar a defesa que entender 

cabível, pena de revelia. Defiro as benesses da justiça gratuita. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 28 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002501-98.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002501-98.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:FABIO DUARTE 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS, 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 13/08/2020 Hora: 16:10 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002502-83.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002502-83.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:VALDIVINO 

SOARES DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 13/08/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-11.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE AMORIM GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000399-11.2016.8.11.0053. REQUERENTE: REGINALDO DE 

AMORIM GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. 
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CUMPRA-SE anterior decisão de ID. 22124650. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. O valor R$ 4.112,88 (quatro 

mil, cento e doze reais e oitenta e oito centavos) deve ser direcionado à 

parte requerente. O remanescente à parte requerida. Após, AO ARQUIVO 

com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 29 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-11.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE AMORIM GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000399-11.2016.8.11.0053. REQUERENTE: REGINALDO DE 

AMORIM GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. 

CUMPRA-SE anterior decisão de ID. 22124650. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. O valor R$ 4.112,88 (quatro 

mil, cento e doze reais e oitenta e oito centavos) deve ser direcionado à 

parte requerente. O remanescente à parte requerida. Após, AO ARQUIVO 

com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 29 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000346-25.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000346-25.2019.8.11.0053. REQUERENTE: VIRGINIA MARIA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar o valor a que 

foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de 

multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às 

providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002503-68.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002503-68.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:VALDIVINO 

SOARES DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA 

SILVA BARROS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/08/2020 Hora: 16:30 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-29.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOADILSON LUIZ DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT11770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1000736-29.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOADILSON LUIZ DE ARAUJO Endereço: MARGEM ESQUERDA DO 

RIO CUIABA, 0, ESTRITO COMPRIDO, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 

78190-000 POLO PASSIVO: Nome: NATURA COSMÉTICOS S.A Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, SÃO PAULO - SP - CEP: 51060-000 

Senhor(a): JOADILSON LUIZ DE ARAUJO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/05/2019 Hora: 13:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 21 de fevereiro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 
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resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002504-53.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002504-53.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:FABIO DUARTE 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS, 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 13/08/2020 Hora: 16:40 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002505-38.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002505-38.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JULIA 

RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 13/08/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002506-23.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002506-23.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JULIA 

RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002507-08.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002507-08.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:FABIO DUARTE 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS, 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 Hora: 12:10 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002508-90.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002508-90.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JULIA 

RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002509-75.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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JULIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002509-75.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JULIA 

RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 

Hora: 12:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002510-60.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002510-60.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JULIA 

RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002511-45.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002511-45.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JULIA 

RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 

Hora: 12:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002512-30.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINTE FONTES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002512-30.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:LUZINTE FONTES 

DAS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA SILVA 

BARROS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002513-15.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002513-15.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:MARIA 

SOCORRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA 

SILVA BARROS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 Hora: 13:10 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002514-97.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002514-97.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:FABIO DUARTE 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS, 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: ENERGISA 
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MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002515-82.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002515-82.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:FABIO DUARTE 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS, 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002516-67.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002516-67.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:VALDIVINO 

SOARES DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002517-52.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ODORICO FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002517-52.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:ODORICO 

FERNANDES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 

Hora: 13:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002518-37.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ODORICO FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002518-37.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:ODORICO 

FERNANDES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002519-22.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ODORICO FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002519-22.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:ODORICO 

FERNANDES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002520-07.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAMOS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002520-07.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:MARIA RAMOS 

PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA SILVA BARROS 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000593-69.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDESON FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1000593-69.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:VALDESON 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEDSON GLAUCO 

MONTEIRO CATELAN POLO PASSIVO: BANCO FINASA S/A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 Hora: 14:30 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002521-89.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ODORICO FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002521-89.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:ODORICO 

FERNANDES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-41.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte para em querendo, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado aviado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-91.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON APARECIDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte para em querendo, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado aviado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-08.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA APARECIDA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte para em querendo, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado aviado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-09.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON APARECIDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte para em querendo, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado aviado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-21.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE NUNES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte para em querendo, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado aviado.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-20.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CIVES LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte para em querendo, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado aviado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-35.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CIVES LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte para em querendo, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado aviado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-58.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CERINO CORREIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte para em querendo, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado aviado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-05.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CIVES LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte para em querendo, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado aviado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-36.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE NUNES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte para em querendo, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado aviado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-51.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE NUNES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte para em querendo, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado aviado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002522-74.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ODORICO FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002522-74.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:ODORICO 

FERNANDES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002523-59.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002523-59.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:MIGUEL PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA SILVA 

BARROS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002524-44.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 
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(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002524-44.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JOAO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002525-29.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002525-29.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:MAURILIO 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA 

SILVA BARROS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 Hora: 15:20 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002526-14.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002526-14.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JOAO FERREIRA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA 

CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 Hora: 15:30 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002527-96.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FLORENTINA LOPES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002527-96.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:MARIA 

FLORENTINA LOPES MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002528-81.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FLORENTINA LOPES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002528-81.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:MARIA 

FLORENTINA LOPES MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002529-66.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FLORENTINA LOPES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002529-66.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:MARIA 

FLORENTINA LOPES MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS 
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SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002530-51.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FLORENTINA LOPES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002530-51.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:MARIA 

FLORENTINA LOPES MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002531-36.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FLORENTINA LOPES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002531-36.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:MARIA 

FLORENTINA LOPES MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-57.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

STADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000803-57.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOVANIL DE OLIVEIRA 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Foi designada audiência de 

conciliação. A parte requerente devidamente intimada não compareceu. 

Mister a extinção da presente demanda sem a resolução de seu mérito, à 

luz do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, à 

luz do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 6 de setembro de 2019. Juiz(a) de Direito 

Assinado eletronicamente por ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI 

1 0 / 0 9 / 2 0 1 9  1 1 : 0 0 : 3 2  

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDASRFCRKQS PJEDASRFCRKQS

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000536-85.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSE DOS REIS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000536-85.2019.8.11.0053. REQUERENTE: BENEDITO JOSE DOS REIS 

FILHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória 

de inexistência de débito c/c com danos morais com pedido de tutela 

antecipada. Extrai-se da prefacial que a parte requerente foi surpreendida 

com um protesto efetivado em seu nome pelo requerido; contudo, afirmar 

ser indevida tal mácula, pois que nenhum contrato restou entabulado entre 

as partes. Com lastro nestas premissas, postula a parte requerente pela 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional suspender os efeitos do 

protesto feito em seu nome. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o art. 300 do 

Código de Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar os efeitos da tutela 

jurisdicional quando verossímeis os fatos articulados pela parte 

requerente, bem como houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido 

estiver vazado em prova inequívoca. In casu, tenho que todos os 

requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional encontram-se presentes. Os fatos são verossímeis, já que 

articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pela parte requerente. 

Outrossim, importa destacar que a parte requerente afirma não ter 

contratado os serviços das requeridas. Destarte, em casos tais, impõe-se 

a inversão do encargo probatório, à luz do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, caberá à requerida demonstrar os fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da requerente. Ainda que 

assim não fosse, mister lembrarmos tratar-se de fatos negativos 

(ausência de contratação), ensejando, pois, a inversão do ônus da prova, 

já que impossível a produção de prova negativa absoluta. Neste sentido: 

TJ/MT, AI, 125804/2012, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Cível, 

Data da publicação no DJE 01/03/2013. Ementa: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA – RECURSO PROVIDO. Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa. “Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 
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seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.” (TJMT, RAI nº 131178/2009)”. O risco de 

grave dano parece inescondível. Isto porque são cediços os transtornos 

que podem causar a continuidade do protesto efetivado em nome da parte 

requerente. Sendo assim, também se encontra presente o risco de grave 

dano, elemento essencial à concessão da liminar postulada pela 

requerente na prefacial. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a 

suspensão dos efeitos do protesto realizado pela requerida em nome 

desfavor da parte requerente. Face ao reduzido número de Servidores e 

excesso de trabalho, A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. 

A PRÓPRIA PARTE DEVERÁ ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À 

PARTE REQUERIDA. No mais, DESIGNE-SE audiência de conciliação de 

acordo com a pauta do Juizado especial. Cite-se a parte reclamada, por 

meio de carta, que deverá ser enviada pelo correio, com AR, para 

comparecer à solenidade. Conste na carta de citação as consequências 

para o caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, a advertência 

de que, caso haja relação de consumo, poderá haver a inversão do ônus 

da prova, e ainda que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser 

representada na audiência por preposto. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-54.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA VARJAO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000713-54.2016.8.11.0053. REQUERENTE: AMANDA VARJAO BARROS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Já foi proferida sentença extintiva da 

execução, a qual transitou em julgado. Não há falar em saldo 

remanescente. EXPEÇA-SE o necessário à liberação/vinculação dos 

valores depositados. Após, ARQUIVEM-SE os autos com baixa na 

distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-84.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000161-84.2019.8.11.0053. REQUERENTE: SUELY PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. RECEBO o recurso inominado interposto. DÊ-SE 

vistas dos autos à parte contrária para manifestação. Decorrido o prazo, 

ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio Colégio Recursal, com as 

cautelas devidas e as nossas homenagens. STO ANTÔNIO LEVERGER, 29 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-44.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON BARROSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000498-44.2017.8.11.0053. REQUERENTE: NEWTON BARROSO JUNIOR 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As partes celebraram acordo sobre o 

objeto da presente demanda. Em conformidade com o estatuído no artigo 

22, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.099, de 26.09.95, HOMOLOGO O 

ACORDO supra citado, mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em conseqüência julgo extinto o presente feito, 

com julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Após, ARQUIVEM-SE os autos com baixa na 

distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-91.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULITA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000167-91.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JULITA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contradição na decisão exarada. Postula pela sanação do vício. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com razão a embargante. 

Efetivamente não foi apreciado o pedido aventado, que é devido em vista 

da falta de adimplemento da fatura. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, 

mas, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para condenar a 

autora/embargada a pagar o valor descrito no pedido contraposto. 

Outrossim, RECEBO o recurso inominado interposto. DÊ-SE vistas dos 

autos à parte contrária para manifestação. Decorrido o prazo, 

ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio Colégio Recursal, com as 

cautelas devidas e as nossas homenagens. Intimem-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-50.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRANDINA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000797-50.2019.8.11.0053. REQUERENTE: BRANDINA ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

completa adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi 

noticiado pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. 

Custas pelos embargantes. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

EXPEÇA-SE o necessário à vinculação/liberação dos valores depositados. 

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000717-86.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000717-86.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JAMIL NUNES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

expresso pedido da requerente, mister a extinção deste processo face à 

desistência. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente demanda movida, à luz do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem sustas. Sem honorários advocatícios. Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos 

do Provimento nº 42/2008-CGJ. AO ARQUIVO com baixa na distribuição. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000286-63.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

B TORRES DE MELO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA OAB - MT10296/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V F NOBRE & CIA. LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000286-63.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): B TORRES DE MELO - ME REU: V F NOBRE & CIA. LTDA - ME 

Vistos em regime de teletrabalho, etc. Para a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita, em tese, é medida que se impõe exigir a declaração de 

pobreza e a efetiva comprovação da insuficiência financeira, o que, no 

caso destes autos, não se verifica qualquer documento que se preste a 

tal prova. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de 

recursos é relativa, cedendo mediante indícios nos autos em sentido 

contrário. Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Embora a parte autora tenha 

pleiteado o benefício não trouxe aos autos qualquer princípio de prova da 

alegada ausência de recursos. Ora, somente em casos excepcionais 

deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando à mera afirmação 

ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, efetiva 

comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento das 

custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF 

e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três últimas declarações 

de imposto de renda e/ou outro documento que seja útil e hábil para 

comprovação da necessidade da Assistência Judiciária Gratuita. Ou, 

ainda, se preferir, recolha as taxas e custas processuais, conforme valor 

legal atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de 

cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do processo 

sem resolução de mérito. No mesmo prazo, deverá proceder a juntada de 

procuração, eis que tal instrumento não se vislumbra nos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 24 de 

Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000154-69.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESIEL CANDIDO DA SILVA 02173675184 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000154-69.2020.8.11.0017. 

AUTOR(A): LUIZ GONCALVES MARTINS REU: GESIEL CANDIDO DA SILVA 

02173675184 Vistos. Trata-se de “Ação Monitória” ajuizada por LUIZ 

GONÇALVES MARTINS, em face de GESIEL CANDIDO DA SILVA - ME, 

ambos qualificados nos autos. Preliminarmente, pugna o Requerente pela 

concessão do recolhimento das custas ao final da lide. Pois bem. Não 

vislumbro que o autor, por ora, faz jus à concessão do diferimento das 

custas para serem recolhidas ao final da lide, vez que não trouxe qualquer 

documento comprobatório de que não possua condições de arcar com as 

custas processuais neste momento processual. Pelo contrário, conforme 

se denota dos autos, o autor é profissional autônomo, com crédito a 

receber no valor de R$ 76.206,13 (setenta e seis mil, duzentos e seis 

reais e treze centavos) objeto deste feito, de “um” de seus clientes, o que 

demonstra, em tese, ter condições de arcar com as custas processuais, 

não tendo o autor um único cliente com o qual faz transações comerciais, 

em tese. Ora, somente em casos excepcionais deve ser deferido o 

benefício pleiteado, não bastando o simples pedido esposado na inicial, 

exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições econômicas 

para o pagamento das custas processuais, conforme as prescrições do 

PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 

5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três 

últimas declarações de imposto de renda e outros documentos que sejam 

úteis e hábeis para comprovação da necessidade do recolhimento das 

custas para o final da lide. Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e 

custas processuais, conforme valor legal atribuído à causa, no mesmo 

prazo mencionado, sob pena de cancelamento da distribuição e, 

consequentemente, extinção do processo sem resolução de mérito. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 24 de 

abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000210-05.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE S 

FÉLIX ARAGUAIA 2ª VARA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Av. Gov. José 

Fragelli, 786, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO- AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA CRISTINA DE 

ALMEIDA PROCESSO n. 1000210-05.2020.8.11.0017 Valor da causa: R$ 

48.805,54 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ADELIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 

Endereço: assentamento mae maria, assentamento mae maria, ALTO BOA 
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VISTA - MT - CEP: 78665-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

Endereço: Núcleo Cidade de Deus, s/n, 4 andar do Prédio Vermelho, Vila 

Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): ADELIA RODRIGUES DO 

NASCIMENTO A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: CEJUSC SFA Data: 15/07/2020 Hora: 15:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. S 

FÉLIX ARAGUAIA, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000307-05.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000307-05.2020.8.11.0017. 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA REU: 

MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA Recebo a presente inicial, nos 

termos delineados. Haja vista a natureza da ação e o contido no artigo 2° 

da Lei n.° 8.437/1992, DETERMINO: I – Intime-se o Requerido para se 

manifestar/pronunciar quanto ao pedido liminar, no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas. Ultrapassado o referido prazo, com ou sem manifestação/ 

pronunciamento, façam os autos conclusos para análise da liminar. 

Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências. São Félix do Araguaia – MT, na data da assinatura 

eletrônica. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000212-72.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE S 

FÉLIX ARAGUAIA 2ª VARA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Av. Gov. José 

Fragelli, 786, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA- AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA PROCESSO n. 

1000212-72.2020.8.11.0017 Valor da causa: R$ 13.445,58 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: ADELIA RODRIGUES DO NASCIMENTO Endereço: assentamento 

mae maria, assentamento mae maria, ALTO BOA VISTA - MT - CEP: 

78665-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN Endereço: AVENIDA 

GOIÁS, 138, QUADRA 04, SETOR CENTRAL, GOIÂNIA - GO - CEP: 

74010-010 Senhor(a): ADELIA RODRIGUES DO NASCIMENTO A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: CEJUSC SFA Data: 15/07/2020 Hora: 17:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. S 

FÉLIX ARAGUAIA, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000211-87.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO - CEJUSC DESIGNADA PARA 15/07/2020 16:00 

CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000580-18.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ERMITA MARIA DE ALECRIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (REU)

MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA (REU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO - CEJUSC DESIGNADA PARA 16/07/2020 14:00 

CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000853-94.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BARBOSA DA COSTA BELEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE FERREIRA COELHO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO - CEJUSC DESIGNADA PARA 24/08/2020 15:00 

CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000824-44.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR LAGASSE (EXECUTADO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO - CEJUSC DESIGNADA PARA 25/08/2020 13:00 

CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000260-31.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. A. A. (REQUERENTE)

LAURA RENATA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA REGINA DOS REIS SA OAB - GO45386 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A & A EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO - CEJUSC DESIGNADA PARA 16/07/2020 13:00 

CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000838-28.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA CAROLO DE SOUZA (AUTOR(A))

ANDRE LUIZ MENOI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (REU)

ZELIA RODRIGUES DA SILVA 42061059104 (REU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO - CEJUSC DESIGNADA PARA 24/08/2020 14:00 

CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-33.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL MESSIAS BENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLVIS MARANHAO ARAUJO OAB - MT24308/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 25/09/2020 13:45 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-83.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO COELHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 25/09/2020 14:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-83.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO COELHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 25/09/2020 14:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-79.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO VIANA DARY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCILIO DE ASSIS BORANGA ESCOBAR (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 25/09/2020 14:15 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-57.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY TAVERNY OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 25/09/2020 14:30 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000062-62.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EMILVA RODRIGUES MATOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO OAB - MT15309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE MARIA DA MAIA (REQUERIDO)

JOAO BOSCO VITAL DA SILVA (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 25/09/2020 15:15 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000710-08.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDO DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181-O (ADVOGADO(A))

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000710-08.2019.8.11.0017. 

EMBARGANTE: JOAO FERNANDO DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de Embargos à Execução distribuídos em 

apenso aos autos de n° 2247-61.2016.811.0017 – cód. 136112, opostos 

por João Fernando dos Santos. Tramitando estes autos no sistema 

eletrônico – PJE e àqueles na modalidade física (Sistema APOLO), 

regulamentou-se tal questão por meio da Resolução do TJMT/TP n° 

03/2018, determinando-se a continuidade da tramitação dos processos 

físicos, devendo, ainda, serem protocolados na modalidade física os 

incidentes processuais e ações conexas, ainda que distribuídos 

posteriormente a data de implantação do sistema. Dessa forma, Determino 

o arquivamento dos presentes autos, com o cancelamento da distribuição, 

por ser medida que se reclama. Em seguida, adote o requerente, as 

providências que se fizerem necessárias, parra correta distribuição na 

forma física, conforme §2º, do art. 13 da Resolução n. 03/2018 – PRES do 

TJMT, apensando esta demanda aos autos de cód. 40859. Intimem-se. Às 

providências. São Félix do Araguaia – MT, 28 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000111-35.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLASIO GARRUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000111-35.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: EUCLASIO GARRUTTI REQUERIDO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA Vistos. Em que pese o Autor 

requerer, por meio do presente, produção antecipada de provas, alegando 

inexistir caráter contencioso da demanda, não é o que se observa dos 

autos. Isto porque visa procedimento destinado a realização de perícia 

judicial, a fim de definir a real quantidade de hectares abertos até o 1° 

semestre do ano de 2008 nas propriedades do autor (Fazenda Santa 

Maria I, II, III e IV – totalizando a área em 3.502 ha). Nesse contexto o autor 

não incluiu polo passivo na inicial, limitando-se a incluir no Sistema PJE a 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, órgão que, por sinal, não 

possui capacidade processual para figurar em Juízo. Nesse sentido, deve 

incluir-se o polo passivo da demanda, com vistas a realizar a prova sob o 

manto do contraditório e ampla defesa, a fim de validar a prova a ser 

obtida por força da presente demanda. Não cumprindo este requisito, a 

prova a ser intentada não gozará de validade efetiva, a qual deverá ser 

refeita a posteriori. Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim 

de incluir o polo passivo da ação, sob pena de indeferimento. Intime-se. Às 

providências. São Félix do Araguaia - MT, 28 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000771-63.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON CELSO MARTINELLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000771-63.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A REQUERIDO: WILSON CELSO 

MARTINELLI Vistos em regime de teletrabalho, etc. Consoante estabelece 

o art. 2º, §2º do Decreto Lei nº. 911/69, a notificação extrajudicial é via 

eficaz para constituir o devedor em mora, sendo desnecessária a 

intimação pessoal do devedor para constituí-lo em mora. Basta, para tanto, 

que a notificação extrajudicial seja encaminhada e entregue no endereço 

do devedor fiduciante, fornecido no contrato firmado entre as partes. No 

caso dos autos, verifica-se que o documento não foi recebido nem pelo 

devedor, nem por terceiro. Dessa maneira, não está satisfeito o requisito 

previsto no §2º do artigo 2º do Decreto Lei 911/1969 para o regular 

processamento da ação de busca e apreensão. Sendo assim, nos termos 

do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que o Requerente emende a inicial a 

fim de provar a regular notificação extrajudicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Às providências. São Félix do 

Araguaia - MT, 27 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000133-93.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MOURA DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA DOS SANTOS JOSE DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000133-93.2020.8.11.0017. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 

EXECUTADO: MANOEL MOURA DA SILVA, MARIA DOS SANTOS JOSE DA 

COSTA Vistos. Inicialmente, verifico que o autor não juntou aos autos o 

comprovante do recolhimento das custas judiciais. Dessa forma, nos 

termos dos artigos 290 e 321 do CPC, DETERMINO que o Requerente 

regularize o vício supraindicado na exordial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e, consequentemente, a extinção do 

processo sem resolução do mérito. Intime-se. Às providências. São Félix 

do Araguaia – MT, 24 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000002-21.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ PEREIRA DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO LEAO TELES (REU)

ranieri coelho vieira (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000002-21.2020.8.11.0017. 

AUTOR(A): BRAZ PEREIRA DA SILVA JUNIOR REU: JUSCELINO LEAO 

TELES, RANIERI COELHO VIEIRA Vistos. Verifica-se que o Autor pugnou 

pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, porém, 

não trouxe aos autos documentos que comprove o alegado, o que não 

demonstra, ao menos neste momento, que é pessoa com insuficiência de 

recursos. Pelo contrario, conforme se observa dos autos, o autor firmou 

contrato de compra e venda de área avaliada em R$ 3.000.000,00 (três 

milhões de reais), pagando à vista o montante de R$ 200.000,00 (duzentos 

mil reais) em 30/10/2019, restando os demais valores a serem adimplidos 
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em 01/02/2020, em sua totalidade, demonstrando que o Requerente possui 

a seu dispor tais valores para aquisição da área. A presunção de 

veracidade da alegação de insuficiência de recursos é relativa, cedendo 

mediante indícios nos autos em sentido contrário. Ademais, o artigo 5.º, 

LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ora, 

somente em casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, 

não bastando à mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, 

exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições econômicas 

para o pagamento das custas processuais, conforme as prescrições do 

PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ. Além disso, verifico que o valor atribuído 

a causa não condiz com o proveito econômico a ser auferido com a 

presente demanda, nos termos do art. 292, II do CPC, vez que o montante 

indicado pelo Autor não faz jus ao objeto do contrato que se pretende 

rescindir, que fora firmado em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). 

Dessa forma, nos termos dos artigos 321 do CPC, DETERMINO que o 

Autor, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três últimas 

declarações de imposto de renda e/ou outro documento que seja útil e 

hábil para comprovação da necessidade da Assistência Judiciária 

Gratuita, bem como atribua o valor correto a causa, sob pena de 

indeferimento. Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e custas 

processuais, conforme valor legal a ser atribuído à causa, no mesmo 

prazo mencionado, sob pena de cancelamento da distribuição e, 

consequentemente, extinção do processo sem resolução de mérito. 

Intime-se. Às providências. São Félix do Araguaia – MT, 24 de abril de 

2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000835-73.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIMIRO NUNES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FILHO SOUSA MENDES OAB - MT23288/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NUNES COSTA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000835-73.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: ALDIMIRO NUNES COSTA DE CUJUS: MARIA NUNES 

COSTA Vistos. Verifica-se que o Requerente pugnou pela concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, porém, não trouxe aos autos 

documentos que comprovem o alegado, tampouco a declaração de 

hipossuficiência, o que não demonstra, ao menos neste momento, que é 

pessoa com insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da 

alegação de insuficiência de recursos é relativa, cedendo mediante 

indícios nos autos em sentido contrário. Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da 

CF é claro em dizer que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ora, somente 

em casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não 

bastando à mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, 

exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições econômicas 

para o pagamento das custas processuais, conforme as prescrições do 

PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ. Dessa forma, nos termos dos artigos 

321 do CPC, DETERMINO que o Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

instrua o feito com as três últimas declarações de imposto de renda e/ou 

outro documento que seja útil e hábil para comprovação da necessidade 

da Assistência Judiciária Gratuita, bem como traga aos autos, cópia de 

comprovante de endereço, por ser documento indispensável à propositura 

da ação, sob pena de indeferimento. Ou, ainda, se preferir, recolha as 

taxas e custas processuais, conforme valor legal atribuído à causa, no 

mesmo prazo mencionado, sob pena de cancelamento da distribuição e, 

consequentemente, extinção do processo sem resolução de mérito. 

Intime-se. Às providências. São Félix do Araguaia – MT, 29 de abril de 

2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000001-36.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA OAB - MT15429-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTUIR CANDIDO DA SILVA (IMPETRADO)

COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000001-36.2020.8.11.0017. 

IMPETRANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO 

GROSSO IMPETRADO: VALTUIR CANDIDO DA SILVA, COMISSÃO 

ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO Vistos. Em análise preliminar 

das condições da ação, constato que o Impetrante não apontara a pessoa 

jurídica a qual está vinculada a autoridade coatora e sua devida 

qualificação, em desconformidade com o determinado no caput do artigo 

6° da Lei Federal n° 12.016/2009, in verbis: “Art. 6o A petição inicial, que 

deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será 

apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a 

primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, 

a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual 

exerce atribuições”. Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, DETERMINO ao Impetrante que emende a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, indicando a pessoa jurídica a que se encontra 

vinculada a autoridade coatora, com sua respectiva qualificação, sob 

pena de indeferimento da inicial. Ultrapassado o prazo, com ou sem 

manifestação, façam os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. São Félix do Araguaia - 

MT, 29 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000751-72.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA JACINTHO QUIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO FELIX DO 

ARAGUAIA-MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000751-72.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: ELZA JACINTHO QUIRINO REQUERIDO: JUIZO DA 2 VARA 

CRIMINAL DA COMARCA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT Vistos, etc. 

Conforme a decisão exarada por esse juízo, no evento n. 26391979, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu causídico via DJE, para 

manifestar, bem como requerer o que entender por direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, na 

data da assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000001-36.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA OAB - MT15429-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTUIR CANDIDO DA SILVA (IMPETRADO)

COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000001-36.2020.8.11.0017. 

IMPETRANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO 

GROSSO IMPETRADO: VALTUIR CANDIDO DA SILVA, COMISSÃO 

ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO Vistos. Em análise preliminar 

das condições da ação, constato que o Impetrante não apontara a pessoa 

jurídica a qual está vinculada a autoridade coatora e sua devida 

qualificação, em desconformidade com o determinado no caput do artigo 

6° da Lei Federal n° 12.016/2009, in verbis: “Art. 6o A petição inicial, que 

deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será 

apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a 

primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, 

a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual 

exerce atribuições”. Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de 
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Processo Civil, DETERMINO ao Impetrante que emende a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, indicando a pessoa jurídica a que se encontra 

vinculada a autoridade coatora, com sua respectiva qualificação, sob 

pena de indeferimento da inicial. Ultrapassado o prazo, com ou sem 

manifestação, façam os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. São Félix do Araguaia - 

MT, 29 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000835-73.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIMIRO NUNES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FILHO SOUSA MENDES OAB - MT23288/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NUNES COSTA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000835-73.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: ALDIMIRO NUNES COSTA DE CUJUS: MARIA NUNES 

COSTA Vistos. Verifica-se que o Requerente pugnou pela concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, porém, não trouxe aos autos 

documentos que comprovem o alegado, tampouco a declaração de 

hipossuficiência, o que não demonstra, ao menos neste momento, que é 

pessoa com insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da 

alegação de insuficiência de recursos é relativa, cedendo mediante 

indícios nos autos em sentido contrário. Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da 

CF é claro em dizer que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ora, somente 

em casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não 

bastando à mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, 

exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições econômicas 

para o pagamento das custas processuais, conforme as prescrições do 

PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ. Dessa forma, nos termos dos artigos 

321 do CPC, DETERMINO que o Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

instrua o feito com as três últimas declarações de imposto de renda e/ou 

outro documento que seja útil e hábil para comprovação da necessidade 

da Assistência Judiciária Gratuita, bem como traga aos autos, cópia de 

comprovante de endereço, por ser documento indispensável à propositura 

da ação, sob pena de indeferimento. Ou, ainda, se preferir, recolha as 

taxas e custas processuais, conforme valor legal atribuído à causa, no 

mesmo prazo mencionado, sob pena de cancelamento da distribuição e, 

consequentemente, extinção do processo sem resolução de mérito. 

Intime-se. Às providências. São Félix do Araguaia – MT, 29 de abril de 

2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000873-85.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL DA ROCHA COSTA OAB - MT19975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO LAR CRISTAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA Decisão Processo: 1000873-85.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA REQUERIDO: FUNDACAO 

LAR CRISTAO Vistos. O Município de Alto Boa Vista ajuizou a presente 

ação de obrigação de fazer requerendo a internação da Sr.ª Patrícia 

Penha da Silva na Fundação Lar Cristão, entidade de atendimento e 

tratamento de pessoas portadoras de necessidades especiais. Sustenta 

que a Fundação Lar Cristão é a única do Estado conveniada/subsidiada 

com recursos públicos e que oferece condições de atendimento 

compatíveis com as necessidades especiais da Sra. Patrícia, que sofre de 

transtorno mental. No entanto, referida instituição se nega a internar a Sra. 

Patrícia, alegando falta de vagas. De proêmio, causa estranheza a 

propositura da presente ação pelo Município de Alto Boa Vista, haja vista 

que os entes federados têm responsabilidade solidária na assistência à 

saúde. Digo isso porque, comprovada a necessidade, o município 

requerente também tem a responsabilidade e o dever de garantir a 

internação da Sra. Patrícia em instituição de atendimento e tratamento de 

pessoas portadoras de transtorno mental, seja pública ou particular. 

Outrossim, verifica-se que na petição inicial integra o polo passivo apenas 

a Fundação Lar Cristão, alegando ser a única do Estado de Mato Grosso 

com recursos para atendimento e tratamento das necessidades especiais 

da Sra. Patrícia. Em que pese o Estado de Mato Grosso ser diretamente 

atingido pela decisão e também responsável pela saúde pública, deixou de 

incluí-lo no polo passivo da ação, o que inviabiliza o exercício do direito ao 

contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5, inc. LV, da CF. De outra 

parte, constata-se que a parte autora não encontra-se regularmente 

representada nos autos, haja vista a ausência de poderes conferidos ao 

Advogado – Assessor Jurídico, uma vez que a inicial não veio 

acompanhada do instrumento procuratório, requisito essencial (art. 320 do 

CPC). Ainda, vislumbro que não constam nos autos relatórios médicos 

aptos a justificarem a medida de internação requerida, não tendo este 

Juízo fundamentos concretos a análise da real situação da saúde mental 

da Sr.ª Patrícia Penha da Silva. O relatório psicossocial jungido ao feito, em 

que pese relatar com detalhes a situação da Sra. Patrícia, não é capaz, 

por si só, de demonstrar a necessidade da medida excepcional de 

internação. Por fim, não se tem nos autos a negativa da Fundação 

requerida em receber a Sr.ª Patrícia em sua instituição, não vislumbrando 

este Juízo sequer o interesse processual na propositura da ação. De igual 

forma, não restou evidenciado a legitimidade da Fundação Lar Cristão 

figurar no polo passivo da ação, haja vista não se ter nos autos os 

motivos que ensejam a obrigatoriedade desta em receber a paciente para 

tratamento. Dessa forma, nos termos do artigo 321 e 183 do CPC, 

DETERMINO que o município autor emede a inicial regularizando os vícios 

supraindicados, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da 

exordial. Intime-se. Às providências. São Félix do Araguaia – MT, 29 de 

abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000365-42.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO DA CONCEICAO EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO CAETANO DE BRITO OAB - 771.010.061-91 (PROCURADOR)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO - CEJUSC DESIGNADA PARA 08/11/2019 13:00 

CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000365-42.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO DA CONCEICAO EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO CAETANO DE BRITO OAB - 771.010.061-91 (PROCURADOR)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO - CEJUSC DESIGNADA PARA 08/11/2019 13:00 

CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38053 Nr: 1910-77.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Figueira da Silva, Djaci da Costa Ferreira, DAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:16.921-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com exame do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, para:1)CONDENAR a parte requerida 
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ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais, 

divido igualmente entre os requerentes, valor este acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (súmula 54 do 

Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária da data do 

arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça;2)CONDENAR a parte requerida ao pagamento 

de pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, em favor 

do requerente Diego Araújo Figueira, a contar da data do óbito do de 

cujus, até a data em que o beneficiário completar 21 (vinte e um) anos de 

idade.Diante da sucumbência mínima da parte autora, CONDENO a parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os 

quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

3º, I, do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos da lei.Sentença 

não sujeita a reexame necessário, nos termos do artigo 496, §3°, II, do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cumpra-se.São Félix do Araguaia- MT, 

28 de abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44163 Nr: 924-55.2015.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Rosa Lima, MEdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial pela parte 

autora, tornando definitivo os alimentos provisórios arbitrados às fls. 18, 

CONDENANDO o requerido ao pagamento mensal do equivalente a 1/3 (um 

terço) do salário mínimo vigente à época do pagamento, extinguindo o feito 

com exame do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), que fixo por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, 

do Código de Processo Civil, observada a gratuidade processual, ora 

deferida.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE certidão de honorários em 

favor da advogada nomeada, o qual arbitro no montante de 02 (duas) 

URHs. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.P.I.C.São 

Félix do Araguaia, 07 de abril de 2020.Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 8361 Nr: 1047-39.2004.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilene M N Azevedo ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Ribas - 

OAB:2793-MT

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso IV c/c inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que fixo 

por equidade, nos termos do artigo 85, §§ 8º e 10, do Código de Processo 

Civil.P.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.São Félix do Araguaia-MT, 08 de abril de 

2020.Janaína Cristina De AlmeidaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6709 Nr: 1724-69.2004.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cilene Maria Neves Azevedo, Avani Vieira, 

Lindalva Rodrigues de Moraes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Samuel Alovisi - 

OAB:2593-MT

 .Antes da análise de bloqueios de bens dos executados, apresente a 

parte autora requerimento quanto aos bens já penhorados, bem como 

memória de cálculo dos valores que ainda restam ser garantidos.Às 

providências.São Félix do Araguaia – MT, 08 de abril de 2020.JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13975 Nr: 807-45.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivoni Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Penoff da Silva - 

OAB:59639/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e à vista de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido veiculado nos embargos de terceiro, para declarar 

insubsistente a penhora e determinar a exclusão da constrição que recaiu 

sobre o imóvel objeto da matrícula n. 3.181 do Cartório do 1° Ofício da 

Comarca de São Félix do Araguaia/MT, descrito na inicial. Por conseguinte, 

extingo o feito com exame do mérito. CONDENO a embargante, nos termos 

da fundamentação desta sentença, a arcar com o pagamento integral das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios 

da parte adversa, os quais fixo, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em 

10% sobre o valor atualizado da causa.Expeça-se mandado ao Cartório 

do 1° Ofício da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, determinando o 

levantamento da penhora sobre o imóvel objeto da matrícula n. 3.181 (R-02 

– 3.181 – Protocolo: 26.781, fls. 140, em 04/09/2001).Traslade-se cópia 

desta sentença para os autos principais (ID nº 6709).Após o trânsito em 

julgado, arquive-se o presente feito com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. São Félix do Araguaia-MT, 08 de abril de 2020.Janaína Cristina 

De AlmeidaJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000155-54.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE MARINHO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000155-54.2020.8.11.0017. 

EXEQUENTE: MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS EXECUTADO: 

LIDIANE MARINHO SILVA Primeiramente, verifico que parte exequente 

cumprindo decisão anterior (evento n. 31326905). Compulsando os autos, 

diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Cite-se a parte Executada 

para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito (caput 

do artigo 829 do CPC), devendo constar no mandado que, não efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça 

procederá, após transcorrido o prazo retro mencionado, à penhora de 

bens e a sua avaliação (§1° do artigo 829 do CPC), preferindo-se aqueles 

indicados pelo credor na inicial (letra “c” do inciso II do artigo 798 do CPC), 

se houver, lavrando-se o respectivo auto. O oficial de justiça, não 

encontrando a Executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, observando preferencialmente os indicados 

pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o devedor 02 (duas) vezes em 

dias distintos e; havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 
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do CPC). Competirá ao Exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o 

devedor o prazo a que se refere o art. 829, convertendo-se o arresto em 

penhora em caso de não pagamento. Não havendo pagamento ou penhora 

de bens, intime-se a Exequente para indicar bens passíveis de penhora. 

No entanto, em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o 

valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, 

sendo que, em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o 

valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o 

valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso 

não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Defiro a benesse do artigo 828 do CPC. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, na 

data da assinatura digital. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000710-08.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDO DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181-O (ADVOGADO(A))

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000710-08.2019.8.11.0017. 

EMBARGANTE: JOAO FERNANDO DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de Embargos à Execução distribuídos em 

apenso aos autos de n° 2247-61.2016.811.0017 – cód. 136112, opostos 

por João Fernando dos Santos. Tramitando estes autos no sistema 

eletrônico – PJE e àqueles na modalidade física (Sistema APOLO), 

regulamentou-se tal questão por meio da Resolução do TJMT/TP n° 

03/2018, determinando-se a continuidade da tramitação dos processos 

físicos, devendo, ainda, serem protocolados na modalidade física os 

incidentes processuais e ações conexas, ainda que distribuídos 

posteriormente a data de implantação do sistema. Dessa forma, Determino 

o arquivamento dos presentes autos, com o cancelamento da distribuição, 

por ser medida que se reclama. Em seguida, adote o requerente, as 

providências que se fizerem necessárias, parra correta distribuição na 

forma física, conforme §2º, do art. 13 da Resolução n. 03/2018 – PRES do 

TJMT, apensando esta demanda aos autos de cód. 40859. Intimem-se. Às 

providências. São Félix do Araguaia – MT, 28 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000111-35.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLASIO GARRUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000111-35.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: EUCLASIO GARRUTTI REQUERIDO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA Vistos. Em que pese o Autor 

requerer, por meio do presente, produção antecipada de provas, alegando 

inexistir caráter contencioso da demanda, não é o que se observa dos 

autos. Isto porque visa procedimento destinado a realização de perícia 

judicial, a fim de definir a real quantidade de hectares abertos até o 1° 

semestre do ano de 2008 nas propriedades do autor (Fazenda Santa 

Maria I, II, III e IV – totalizando a área em 3.502 ha). Nesse contexto o autor 

não incluiu polo passivo na inicial, limitando-se a incluir no Sistema PJE a 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, órgão que, por sinal, não 

possui capacidade processual para figurar em Juízo. Nesse sentido, deve 

incluir-se o polo passivo da demanda, com vistas a realizar a prova sob o 

manto do contraditório e ampla defesa, a fim de validar a prova a ser 

obtida por força da presente demanda. Não cumprindo este requisito, a 

prova a ser intentada não gozará de validade efetiva, a qual deverá ser 

refeita a posteriori. Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim 

de incluir o polo passivo da ação, sob pena de indeferimento. Intime-se. Às 

providências. São Félix do Araguaia - MT, 28 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000047-59.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA MARIA ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO CAETANO DE BRITO OAB - MT0016581S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000047-59.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

NILVA MARIA ALMEIDA Vistos. Verifica-se que a requerida apresentou 

defesa preliminar em ID n° 22794917, alegando, em suma, a ausência de 

elementos que caracterizem a improbidade administrativa, vez que todas 

as viagens realizadas pela requerida teriam sido em razão do interesse da 

municipalidade. Preconiza o artigo 17, § 8º da LIA que o juiz rejeitará a 

ação quando estiver convencido da inexistência do ato de improbidade, da 

improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Portanto, o juiz 

somente rejeitará a inicial quando restar comprovado, indubitavelmente, a 

temeridade da ação em razão da manifesta inexistência de qualquer indício 

da prática de improbidade. Nesse diapasão: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECISÃO QUE 

RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL - PRELIMINAR - NÃO CABIMENTO DO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONVERSÃO EM AGRAVO RETIDO - 

AFASTADA - MÉRITO - PRETENDIDA REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL NOS 

TERMOS DO ARTIGO 17, §8º DA LEI 8.429/1992 - IMPOSSIBILIDADE - 

PROFISSIONAL MÉDICO - QUESTÕES TÉCNICAS - AUSÊNCIA DE PROVAS 

SEGURAS A AFASTAR O PRÓGNÓSTICO DE IMPROBIDADE - 

CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. É incabível a 

retenção do agravo de instrumento contra decisão de recebimento da 

ação de improbidade, pois se trata de questão a ser decidida no 

transcurso do processo, sendo evidente a lesão processual já presumida 

no art. 17, §10 da Lei 8.429/92. O recebimento da petição inicial da ação 

que objetiva averiguar atos de improbidade administrativa deve observar 

elementos mínimos de determinada suposição, devendo a questão 

meritória ser apurada no amplo espaço do processo de conhecimento. (AI 

92954/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) No presente caso, necessário se faz o prosseguimento da 

ação para melhor se aferir os fatos aqui narrados. Destarte, não estando 

este Juízo convencido da inexistência do ato de improbidade ou da 

improcedência da ação, recebo a petição inicial e determino a citação da 

Requerida para contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de revelia (art. 17, § 9°, da Lei n. 8.429/92 c/c. art. 335, CPC), 

por haver indícios da existência do ato de improbidade administrativa. Por 

ora, INDEFIRO o pleito contido em ID n° 22428934, posto que não foram 

informados os bens eventualmente penhorados por força da decisão 

liminar, bem como por não restar comprovada a necessidade de 

modificação da indisponibilidade, visto a requerida ter alegado 

genericamente que sua vida estaria insustentável financeiramente, quando 

não trouxe ao conhecimento deste Juízo nenhum fato concreto que viesse 

a justificar a necessidade da substituição da penhora. Proceda a inclusão 

do Município de São Félix do Araguaia – MT no polo ativo da demanda, na 

qualidade de assistente litisconsorcial. Reitere-se o Ofício ao Cartório de 

Registro de imóveis, a fim de que este adote as providências necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, informando nos autos os bens objetos da 
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indisponibilidade. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. São Félix do Araguaia - MT, 29 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000085-71.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMIVAL PEREIRA MILHOMEM OAB - 178.257.411-53 (REPRESENTANTE)

Edir Luciano Martins Manzano Junior OAB - MT8688 (ADVOGADO(A))

KAREN TIEMI FREITA ANBO OAB - MT0014097A (ADVOGADO(A))

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733-A (ADVOGADO(A))

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDA PACIENTE LUZ BUBANS (REQUERIDO)

RUBEM RONI BUBANS (REQUERIDO)

DORIS BUBANS (REQUERIDO)

IRICENA HILDA BUBANS (REQUERIDO)

MIRANDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

DEVANIR LUIZ HOFF MIRANDA (REQUERIDO)

LORCI OTTO BUBANS (REQUERIDO)

TANIA MARA ZANINI MIRANDA (REQUERIDO)

JULIANA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA CUNHA (REQUERIDO)

JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA OAB - 587.023.851-04 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000085-71.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA 

REPRESENTANTE: EMIVAL PEREIRA MILHOMEM REQUERIDO: MIRANDA 

COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP, 

DEVANIR LUIZ HOFF MIRANDA, TANIA MARA ZANINI MIRANDA, LORCI 

OTTO BUBANS, LEONILDA PACIENTE LUZ BUBANS, RUBEM RONI 

BUBANS, DORIS BUBANS, IRICENA HILDA BUBANS, JOAO PAULO 

BRZEZINSKI DA CUNHA, JULIANA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA 

CUNHA PROCURADOR: JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA Vistos. 

Instadas as partes a manifestarem sobre o laudo de avaliação realizado 

pelo Oficial de Justiça, a Exequente pugnou pela nomeação de perito 

qualificado (ID n° 30233727), a fim de melhor avaliação da área e sanear 

as questões suscitadas nos autos. Dessa forma, Defiro o pleito da 

Exequente, motivo pelo qual determino a realização de perícia de avaliação 

da área (matrícula 6.533 do CRI de SFA), NOMEANDO-SE o Engenheiro 

Agrônomo Sr. Avelino Egídio Taques Neto para realizar a perícia 

necessária, independentemente de compromisso, podendo ser encontrado 

na Rua Luiz Gonzaga de Souza, 112, Centro, São Félix do Araguaia/MT. 

INTIME-SE o perito da nomeação, advertindo-o que a proposta de 

honorários deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 465, §2.º, do CPC. Para o desempenho do encargo, os 

honorários correrão por conta da parte que requereu a perícia, no caso a 

Exequente. Assim, com a vinda aos autos da proposta de honorários, 

intime-se a parte Exequente, para que se manifeste em 05 (cinco) dias, 

consoante artigo 465, §3.º, do CPC. O prazo para conclusão dos trabalhos 

e apresentação de laudo circunstanciado será de 30 (trinta) dias, cujo 

inicio ficará por conta das providencias retro, ocorrendo imediato após 

efetiva-las ou vencidos os prazos consignados. Ressalvo que poderá o 

perito pedir prorrogação desse prazo, se for essencialmente necessário, 

justificando por escrito essa situação, para apreciação judicial. O Perito 

deverá, ainda, informar a este Juízo e as Partes, com antecedência, a data 

e o local de realização da perícia (art. 474, do NCPC). Intimem-se as partes 

para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico no prazo 

de 10 (dez) dias. O perito deve ser advertido para responder com clareza 

e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

atentando-se para as dúvidas já levantadas pelas partes nos documentos 

de n° 20549335 e 25572536. Quanto ao laudo pericial a ser encartado nos 

autos, deverão se pronunciar as partes no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. São Félix do Araguaia - MT, 29 de abril de 2020. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000501-36.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000501-36.2020.8.11.0039. AUTOR(A): IRENI DOS SANTOS REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. IRENI DOS SANTOS 

devidamente qualificado na peça basilar ajuíza Ação de procedimento 

comum em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pleiteando 

pelo restabelecimento de Auxílio-Acidente. 2. Sustenta, em apertada 

síntese, que recebia o benefício de Auxílio-Doença, espécie 31, sob o nº 

6153510217, do período compreendido de 22/03/2014 a 17/05/2018, 

reconhecido judicialmente mediante a interposição da ação previdenciária 

de cód. 55805 nesta mesma comarca, o qual foi cessado, sob alegação 

de suposta recuperação para a vida laboral. 3. Narra que possui 

atualmente 60 (sessenta) anos de idade e é portadora de Síndrome do 

manguito Rotador (CID 10 M75.1), Síndrome de Colisão do Ombro (CID 10 

M75.4), Monoplegia do membro inferior (CID 10 G83.1), Monoplegia do 

membro superior (CID 10 G83.2), Outros transtornos de discos 

intervertebrais (CID 10 M51), Cervicalgia (CID 10 M54.2), Lumbago com 

ciática (CID 10 M54.4), Outras artroses (CID 10 M19), Dor articular (CID 10 

M25.5), Mialgia (CID 10 M79.1), Lesões do ombro (Cid 10 M75), Sinovite e 

tenossinovite não especificadas (CiD 10 M65.9), Osteoporose sem fratura 

patológica (CID 10 M81) e Bursite trocantérica (CID 10 M70.6), 

encontrando-se incapacitada para as atividades laborais no momento. 4. 

Requer que seja julgada totalmente procedente a presente ação para que 

seja condenada a parte requerida a restabelecer o benefício de 

auxílio-acidente em favor da parte autora. 5. Juntou documentos (ID. 

31420912 e ID. 31453787). 6. É o breve relato. Decido. 7. Com relação ao 

pedido de tutela de urgência, a parte autora requer a tutela especifica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida 

são regidos pelo disposto no artigo 497 do CPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). 8. Como se sabe, o processo não tem um fim em 

si mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. 9. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

de urgência necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. 10. Verdadeiramente, o dispositivo cuida 

de uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a 

antecipação da tutela quando houver elementos inquestionáveis do direito 

e do perigo de dano ou risco irreparável. 11. Ademais, para corroborar 

com sua situação, foram juntados ao processo elementos probatórios 

suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se baseia para 

formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu direito. 12. A 

probabilidade do direito do requerente é notório, juntando aos autos, 

decisões judiciais e manifestações favoráveis ao autor e documentos que 

comprovam sua condição de incapaz devido à existência da doença, 

assim como é iminente seu perigo de dano, observando sua dependência 

do benefício tanto para cuidados medicinais como para sua própria 

subsistência. 13. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 
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irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. 14. Não se trata de antecipação do provimento 

jurisdicional, o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos 

práticos da tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu 

bem-estar em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas 

devem ser afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. 15. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300, § 2°, do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I 

da Constituição Federal, DEFIRO o pedido de tutela de urgência in limine e, 

para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social restabeleça 

o beneficio de Aposentadoria por Invalidez, a partir da citação. 16. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incorrer em crime de desobediência (art. 330, do 

Código Penal). 17. Da assistência judiciária gratuita. 18. Quanto ao pedido 

de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou no 

presente momento não possuir condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família mormente por 

tratar-se de pessoa desempregada. 19. Da necessidade de designação 

de audiência de conciliação e mediação. 20. Deixo de designar audiência 

de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 21. Cite-se a autarquia 

requerida mediante remessa eletrônica dos autos, para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 

183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz 

menção o art. 344, ambos do Código de Processo Civil. 22. Apresentado a 

peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora para que impugne 

a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 23. Após, deverá a 

Secretaria de este Juízo proceder com o agendamento da perícia médica. 

Para a realização da perícia requerida, desde já, nomeio como 

perito-médico, independentemente de compromisso, o Dr. Marcelo 

Aparecido Delforno, CRM/MT n°. 8702, Cel: (65) 99642-6838, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. 24. Deverá a 

Secretaria desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

o expert desta nomeação. 25. Posteriormente, intime-se o perito, para 

ciência dos quesitos, para fins dos incisos do §2º do art. 465, salvo o 

inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Código de 

Processo Civil. 26. Em se tratando de pagamento de honorários de perito 

em caso de assistência judiciária gratuita, a matéria é regulamentada pela 

Resolução nº 305 de 07/10/2014, do CJF, que fixa o valor máximo de R$ 

248,53 (duzentos e quarenta e oito reais e, cinquenta e três centavos), 

podendo ser majorado para até 03 (três) vezes esse valor (art. 3º, §1º). 

Considerando a complexidade do trabalho, visto que a perícia do expert 

compreenderá a alegada incapacidade; considerando o tempo de duração 

do processo, nível de especialização do profissional, bem como o lugar de 

prestação do serviço (em comarca que se encontra a mais de 300 km de 

distância da capital deste estado), majoro o valor máximo da tabela vigente 

à época do efetivo pagamento (artigo 28, parágrafo único da Resolução 

305/2014-CJF), e fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). 27. Isto 

posto, DETERMINO que o perito nomeado estabeleça em sua conclusão, 

se possível, um prazo para que o requerente possa se restabelecer para 

o labor. 28. Nesta hipótese, deve ser observado, ainda, o artigo 95, §3º, II, 

do Código de Processo Civil, que assim estabelece: “§3o Quando o 

pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 

gratuidade da justiça, ela poderá ser: [...] II - paga com recursos alocados 

no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser 

realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme 

tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho 

Nacional de Justiça.” 29. Com a juntada do laudo médico pericial, 

intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, 

observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 30. 

Expeça-se o necessário. 31. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 27 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000283-08.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA CORREIA CHAGAS JIANDOTTI (REQUERENTE)

M. L. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

MARIA CORREIA CHAGAS OAB - 483.420.251-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR, PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 017/2020-DF

O Exmo. Doutor Daniel de Sousa Campos MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Sapezal, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 RESOLVE:

 Art. 1º. - NOMEAR PAOLA FARESIN, portadora do RG nº. 2037577-8 

SSP-MT e CPF nº 037.319.921-08, para exercer em comissão o cargo de 

Assessor de Gabinete II, Símbolo PDA-CNE-VIII, do Gabinete da Vara Única 

da Comarca de Sapezal-MT, a partir da Assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Publique-se, Registre-se, Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado.

 Sapezal/MT, 29 de abril de 2020.

 Daniel de Sousa Campos

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N.º 018/2020-DF

O Exmo. Doutor Daniel de Sousa Campos MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Sapezal, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 RESOLVE:

 Art. 1º. - EXONERAR, RAFAELA MOGNON DE LIMA, portadora do RG nº. 

2523824-8 SSP-MT e CPF nº 032.695.001-06 do cargo de Assessor de 

Gabinete II, Símbolo PDA-CNE-VII, do Gabinete da Vara Única da Comarca 

de Sapezal-MT, a partir de 1º de Maio de 2020.

 Publique-se, Registre-se, Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado.

 Sapezal/MT, 29 de abril de 2020.

 Daniel de Sousa Campos

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78295 Nr: 2112-31.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Martins Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

ITAUCARD S/A em face de RICARDO MARTINS SILVA, todos devidamente 
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qualificados.

Tentada diversas vezes a citação do executado, restaram infrutíferas.

Com vistas, o exequente requereu o arresto prévio, via BACENJUD – ref. 

65.

Pois bem.

É plenamente possível a realização de procedimentos que visem bloquear 

o patrimônio do devedor antes mesmo da realização de sua citação, 

exemplo disso, é justamente a medida cautelar de arresto. Referido 

arresto prévio ou pré-penhora, visa assegurar a efetivação de futura 

penhora na execução, no caso de o executado não ter sido encontrado 

para ser citado, hipótese em que é ele cabível inclusive na modalidade on 

line, por aplicação dos dispostos na legislação processual.

No caso em tela, considerando que dois executados não foram 

localizados para serem citados, DEFIRO o pedido de arresto executivo, via 

BACENJUD, até o valor da execução, devendo os autos permanecer no 

Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Em caso de penhora positiva, determino a intimação dos executados, 

devendo ser aguardados os prazos previstos nos artigos 847 e 854, § 3º 

do Novo Código de Processo Civil.

 Não sendo encontrados valores ou decorrido o prazo acima sem a 

manifestação dos executados, intime-se a parte exequente para, em 10 

(dez) dias, dar andamento ao feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40367 Nr: 331-76.2011.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS SCHEFFER DAL PONT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO OPPORTUNITIES BRASIL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO AGRÍCOLA BRASILEIRO, SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MÜLLER - 

OAB:5.841-B/MT, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - OAB:22096/O, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES 

- OAB:5911-B/MT, WELDER GUSMÃ JACON - OAB:MT 18570-D

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os 

Embargos de Declaração opostos pelo requerente, mantendo-se incólume 

a sentença prolatada às fls. 788/791. Aguarde-se o prazo recursal e 

cumpra-se as demais deliberações da sentença. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41341 Nr: 1310-38.2011.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDINEI PANTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690-MT, FÁBIO 

DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13884-MT, FÁBIO LUIS NASCIMENTO 

DOS SANTOS DA MOTA - OAB:19615-BA, FERNANDO MARSARO - 

OAB:12832-MT, HILVETE MARIA DOS SANTOS - OAB:23829-DF, 

Iolanda Alves Barbosa de Brito - OAB:351950SP, ISABELA ABREU 

DOS SANTOS - OAB:, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9847/MT, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - 

OAB:7381-MT, LUIZ CARLOS CÁCERES - OAB:26822-PR, ROBERTA 

TOLONI MORENO - OAB:338486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4816, VILSON SOARES FERRO - OAB:6684-E

 DECISÃO

Defiro o pedido de fls. 307/309, autorizando o ingresso da ASABB na lide, 

devendo ser procedida as anotações de praxe junto ao Sistema Apolo e 

na capa dos autos.

Após, intime-se a exequente para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste 

objetivamente em prosseguimento, tendo em vista que restou inexitosa a 

avaliação do imóvel outrora indicado, consoante certidão de fl. 305.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73697 Nr: 1251-79.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRIA LUCIA FROHLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o seguinte:

1 - Nomeio a DOUTORA WESLAINY PONCE SILVA – CRM/MT n.º 10.918, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados;

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supramencionada.

2 – Deverá a Secretaria Judicial agendar, de acordo com a disponibilidade 

da expert nomeada, a data e horário da perícia, A SER REALIZADA NA 

SEDE DESTE FÓRUM (Avenida Pirambóia, n. 800, Centro) NO MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL/MT;

 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais.

4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação da perita, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

oportunamente agendados.

 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício do perito nomeado.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

08. Após, venham conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 39810 Nr: 2114-40.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDINEI PANTA PEREIRA, ANTONIO LEITE 

VIEIRA, ALAIDE VARANDA VIEIRA, ROGÉRIO LEITE VIEIRA, OSMARINA 

FERNANDES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preliminarmente, determino à Secretaria que promova a abertura do 2º 

volume, consoante previsão contida no artigo 337 da Consolidação das 
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Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça.

Determino, outrossim, que seja realizado o traslado da sentença e do 

acórdão proferido pelo e. TJMT nos embargos à execução de código 

41341, devendo, na sequência, ser intimado o exequente para que 

apresente memorial de cálculos em conformidade com a decisão proferida 

pela Superior Instância, viabilizando, também, eventual acolhimento do 

pedido de penhora “online”.

Lado outro, ante a informação de óbito do executado Antônio Leite Vieira, 

determino a intimação de sua cônjuge, Alaíde Varanda Viera, por meio do 

envio de carta com aviso de recebimento para que se habilite no feito.

Sendo tudo cumprido e aportada aos autos as informações pertinentes, 

tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 123484 Nr: 3613-44.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SANTOS SOUSA, ISAQUE CAETANO 

GALDINO DA SILVA, WANDERSON VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO TAGLIARI - 

OAB:27485/A, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12462

 Por fim, não obstante a atual conjuntura decorrente da pandemia do 

denominado COVID19 (Novo Coronavírus), a recomendação do Conselho 

Nacional de Justiça é “estabelecer procedimentos e regras para fins de 

prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus 

particularmente em espaços de confinamento”, bem como reavaliar a 

situação dos presos provisórios e não a simples expedição de alvará de 

soltura coletivo, o que causaria risco à segurança pública. Ante o 

exposto, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação 

da prisão preventiva de Daniel Santos Sousa e Isaque Caetano Galdino da 

Silva. Ciência ao MPE e à Defesa. No mais, aguarde-se a audiência 

designada. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123484 Nr: 3613-44.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SANTOS SOUSA, ISAQUE CAETANO 

GALDINO DA SILVA, WANDERSON VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO TAGLIARI - 

OAB:27485/A, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12462

 Intima-se a defesa técnica da decisão proferida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 38724 Nr: 1016-20.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO MILENIO LTDA, ITAMAR RODRIGUES 

COSTA, INGRID RITZMANN COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR BENEDITO VOLPI - 

OAB:533, KÁTIA COSTA TEODORO - OAB:661-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 DECISÃO

Ante o teor da manifestação retro, tendo em vista que o petitório de fls. 

162/164 refere-se a autos diversos, determino seu desentranhamento e 

posterior aporte no processo de código 38721.

Após, inexistindo diligências a serem realizadas, remetam-se os autos ao 

arquivo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79212 Nr: 2460-49.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COBRA COMÉRCIO DE MAGUEIRAS 

HIDRÁULICAS LTDA., VIRGINIA LUCIA DOS SANTOS PORTO VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Proceda-se à vinculação do valor penhorado.

Sobre o AR retro, intime-se o exequente para manifestar no prazo de 10 

dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81127 Nr: 685-62.2015.811.0078

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO MIGUEL DE OLIVEIRA, MARIA CELIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:17192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 24333 Nr: 497-55.2004.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-AZ DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉLVIO FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MÜLLER - 

OAB:5.841-B/MT, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAMIRO ARAÚJO DE 

OLIVEIRA - OAB:000/MT

 DESPACHO

Requisitem-se informações às Comarcas de Tangará da Serra/MT e Barra 

do Bugres/MT quanto às cartas precatórias outrora expedidas.

Sem prejuízo, intime-se o exequente para que se manifeste objetivamente 

em prosseguimento em 15 (quine) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 29946 Nr: 1105-82.2006.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO TAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDO BAPTISTA, ADRIANA DE 

SOUZA SCHMITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse contexto, os dispositivos, que protegem o devedor na execução, 

devem ser sopesados à luz dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, devendo o julgador sopesar a impossibilidade de 

sacrifícios exagerados do executado, mas também preservar a 

efetividade da jurisdição. Não pode o executado se esquivar de cumprir a 

obrigação assumida sob a alegação genérica de que toda e qualquer 

constrição de seus rendimentos, em qualquer extensão, configuraria 

ofensa à sua dignidade. Inadmitida a penhora de valor em conta corrente, 

ainda que proveniente de depósito referente a quaisquer das verbas a 

que se refere o art. 833, IV, do CPC, dificilmente será possível compelir o 

devedor a satisfazer a obrigação contraída, pois, regra geral, é com 

aqueles valores que o devedor satisfaz suas obrigações.No caso em tela, 

cabe ao executado apresentar prova de que os valores bloqueados 

referem-se a seu salário, ônus do qual não se desincumbiu. Com a petição 
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interlocutória de fls. 152/153, foi juntado, tão somente, o recibo de salário, 

o que, a princípio, não indica que a quantia constrita se refere aos 

proventos salariais da executada.Desse modo, segundo artigo 373 do 

Novo Código de Processo Civil, o ônus da prova é de quem alega, de 

forma que, não havendo comprovação de que o valor bloqueado é 

decorrente de salario, deve ser mantida a penhora. POSTO ISSO, com 

base na motivação supra, INDEFIRO o pedido de fls. 152/153 e mantenho a 

penhora do valor de R$ 522,16 (quinhentos e vinte e dois reais e 

dezesseis centavos).Proceda-se à vinculação do montante 

penhorado.Intime-se o exequente para que, em 15 (quinze) dias, se 

manifeste em prosseguimento.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 31832 Nr: 927-02.2007.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ODELCIO PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 DESPACHO

Requisitem-se informações à Comarca de Comodoro/MT quanto à carta 

precatória expedida às folhas retro.

Após, com a informação, intime-se o exequente para que se manifeste em 

15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 32269 Nr: 1347-07.2007.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR AFONSO SCHNEIDER, ROSÂNGELA 

TEODORA CORRÊA SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 DECISÃO

Considerando que, ao final de sua impugnação, a parte executada 

externou interesse na realização de autocomposição entre as partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 29 de maio de 2020, às 

15h00min.

Intimem-se as partes por intermédio de seus patronos constituídos.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41199 Nr: 1168-34.2011.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO VALMOR LAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDI FIGUEIREDO BRIDI - 

OAB:MT/9.413, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9418-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 DECISÃO

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que assiste 

razão à parte credora, visto que, efetivadas diversas diligências 

expropriatórias, restaram todas inexitosas.

Assim, DEFIRO a penhora de eventual crédito em favor do executado no 

processo nº 8622-57.2015.811.0003 - código 786050 -, no valor de R$ 

284.848,21.

Oficie-se ao juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT 

informando sobre o teor da presente decisão.

Determino, ainda, que a Secretaria Judicial insira as informações 

pertinentes relativas ao débito exequendo no Sistema Serasajud, com 

fulcro no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. Outrossim, por 

intermédio do Jusconvênios, requisitem informações acerca de eventual 

vínculo empregatício do executado.

Sobrevindo resposta, manifeste-se o exequente em 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75403 Nr: 362-91.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA LIMA CAMACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - VALE DO SEPOTUBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto a prescrição arguida pelo executado.

Na sequência, volvam-me imediatamente conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77539 Nr: 1675-87.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:211648

 DESPACHO

Ante a indicação dos dados bancários do banco executado, EXPEÇA-SE 

respectivo alvará eletrônico.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intimem-se. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 72058 Nr: 1608-93.2012.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACIO ALOISIO WEBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, TAILOR HENRIQUE SOUZA - OAB:21916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529/A MT, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT 14.687

 DECISÃO

Noticiado o falecimento do executado, observa-se que todos os herdeiros 

foram devidamente habilitados, razão pela qual ADMITO a sucessão 

processual do polo passivo, nos termos do art. 689, do NCPC, devendo 

ser procedida a devida retificação no sistema Apolo.

No tocante a alegação dos sucessores de que não há ação de inventário 

em andamento vez que o de cujus não deixou bens, apenas dívidas, 

intime-se o exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 33491 Nr: 833-20.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO GUNSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACIO ALOISIO WEBLER, NILSON 

MATUCHAK, ZONARA ZANDONAI MATUCHAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, JOÃO MANOEL JUNIOR - OAB:3.284-B/MT, TAILOR 

HENRIQUE SOUZA - OAB:21916/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529/A MT, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT 14.687

 DECISÃO

Noticiado o falecimento do executado Inácio Aloisio Webler, observa-se 

que todos os herdeiros foram devidamente habilitados, razão pela qual 

ADMITO a sucessão processual do polo passivo, nos termos do art. 689, 

do NCPC, devendo ser procedida a devida retificação no sistema Apolo.

No tocante a alegação dos sucessores de que não há ação de inventário 

em andamento vez que o de cujus não deixou bens, apenas dívidas, 

intime-se o exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 34861 Nr: 2204-19.2008.811.0078

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER DAVID ALVES DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 DECISÃO

Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pelo reclamado, já 

apresentada contrarrazões, e o recurso adesivo interposto pelo 

reclamante, RECEBO-OS e determino a intimação do apelado, por remessa 

dos autos, para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo no prazo 

de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, apresentadas contrarrazões ou transcorrido sem manifestação o 

prazo legal, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 38509 Nr: 801-44.2010.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIO CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA FABYULA ZANELLA 

CLAUMANN - OAB:48210/PR

 DECISÃO

Cons ide rando  a  d e c i s ã o  p r o f e r i d a  n o s  a u t o s  P J E 

1000194-62.2020.8.11.0078, recebo o cumprimento de sentença, devendo 

ser anotado o necessário pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º 

da CNGC.

 Intime-se o executado, para pagamento do valor devido, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 523 “caput” c/c art. 513, 

§ 2º, IV).

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (NCPC, art. 523, § 1º). Efetuado o pagamento parcial, a multa e 

os honorários incidirão sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º).

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento dentro do prazo legal, 

intime-se o exequente para que se manifeste em prosseguimento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18056 Nr: 323-46.2004.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFÉRTIL PRODUTOS PARA AGRO 

PECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERRAIRO 

HONÓRIO - OAB:115461/SP

 DECISÃO

Trata-se de petição do exequente, acostada à fl. 203, na qual requer a 

expedição de Ofício à CNIB – para indisponibilidade dos bens do 

executado.

Pois bem.

O artigo 185-A, do Código Tributário Nacional, estabelece que, in verbis:

“Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não 

pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem 

encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de 

seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio 

eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de 

transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às 

autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, 

a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem 

judicial.

 Com efeito, da análise do artigo supra, constata-se a imperiosidade do 

esgotamento dos demais meios para tentativa de recebimento do crédito 

tributário, o que, no caso em exame, não se verifica.

Assim, com base na motivação supra, INDEFIRO o pedido de 

indisponibilidade de bens do executado, pois não foram esgotados todos 

os meios para recebimento do crédito exequendo.

 Intime-se à exequente para manifestação em termos de prosseguimento 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 39508 Nr: 1810-41.2010.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OANDERSON FONSECA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 SENTENÇA

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor de OANDERSON FONSECA GOMES pela prática da 

conduta tipificada no artigo 306 do CTB.

À fl. 178 o representante do Ministério Público pugnou pela declaração da 

extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, verifico que o crime que foi imputado ao acusado 

possui pena máxima em abstrato de 03 (três) anos, possuindo, portanto, o 

prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do 

Código Penal.

Compulsando detidamente os presentes autos, verifico que, desde a data 

do recebimento da denúncia (03.11.2010 – fls. 41/43) até a presente data, 

passaram-se mais de 08 (oito) anos.

Conclui-se, então, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

estatal, devendo ser reconhecida a prescrição com base na pena em 

abstrato.

À VISTA DO EXPOSTO, DECLARO extinta a punibilidade de OANDERSON 

FONSECA GOMES em face da ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, com fulcro nos artigos 107, inciso IV e art. 109, inciso IV, 

todos do Código Penal.

Proceda-se à vinculação dos valores depositados em juízo e, após, 

conclusos para expedição de alvará eletrônico.

Após o trânsito em julgado e expedidos os alvarás eletrônicos, arquive-se 

com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 29138 Nr: 494-32.2006.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARONEZE & MASSAMBANI LTDA, PAULO 
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HENRIQUE MARONEZE, ÂNGELO HENRIQUE MASSAMBANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR LUCIANO MARTINS 

MANZANO JÚNIOR - OAB:8688, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - 

OAB:14097/MT, OSMAR MAGGIONI - OAB:13.012 RS, VICENTE 

FASOLO DE PARIS - OAB:9361-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MÜLLER - 

OAB:5.841-B/MT

 DECISÃO

Indefiro o pedido retro, na medida em que já acolhido em outra 

oportunidade e infrutífero, consoante decisão de fl. 963.

Assim, intime-se a exequente para que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se 

objetivamente em prosseguimento.

Em tempo, considerando o lapso temporal transcorrido desde a requisição 

de informações junto ao Sistema Infojud, determino à Secretaria que 

desentranhe as fls. 969/994 dos autos, promovendo seu arquivamento em 

pasta própria, observando o sigilo necessário.

Esclareço, por oportuno, que após transcorrido seis meses do 

arquivamento das informações econômico-financeiras prestadas através 

do Ofício supramencionado, estas deverão ser destruídas, consoante 

disposições insertas no artigo 477, §2º, da CNGC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70202 Nr: 1709-67.2011.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO PISSINI E MARQUEZIN - SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILCEU LUIZ BEZ BATTI, VANICE MARIA BEZ 

BATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - 

OAB:22151/O

 DECISÃO

Considerando a inércia da parte exequente, defiro o pedido de 

levantamento dos valores outrora bloqueados e, para tanto, intime-se a 

parte executada para que, em 15 (quinze) dias, decline os dados 

bancários da conta para a qual deverão ser destinados os valores.

No mesmo prazo, deverá anexar aos autos o acordo entabulado entre as 

partes, na medida em que as composições amigáveis juntadas ao 

presente feito refere-se a outros processos.

Outrossim, requisite-se a vinculação do montante penhora às fls. 347/349.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73869 Nr: 1413-74.2013.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTON JOSÉ SCHEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 

9.975-A

 DESPACHO

Sobre o pedido de substituição do polo passivo formulado às fls. 210/211, 

intime-se a parte embargante para manifestar no prazo de 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77304 Nr: 1523-39.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL EDITORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE STÁBILE 

- OAB:251.594/SP, WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA - 

OAB:16208-B

 DESPACHO

Considerando que na petição o executado indicou bens à penhora, 

determino a intimação da exequente para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71954 Nr: 1504-04.2012.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE SAPEZAL - S.I.M.S, IVANY MAGALHÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, JEAN CARLO GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, JULIANA DA SILVA BATISTA - OAB:18317/B

 DESPACHO

Considerando a impugnação apresentada pelo executado, intime-se o 

exequente para, caso queira, manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73642 Nr: 1199-83.2013.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SAPEZAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de petição do exequente, acostada à fl. 82, na qual requer a 

expedição de Ofício à ao SPC – Serviço de Proteção ao Crédito em razão 

da dívida exequenda.

Sem mais delongas, DEFIRO o pedido retro e determino a inserção do 

nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito, com esteio no art. 

528, §1º, do NCPC, devendo, nesse desiderato, a Secretaria expedir o 

necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 36119 Nr: 984-49.2009.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO &ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA E TORNEARIA IRMÃOS LEAL LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil , intime-se 

pessoalmente o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo in albis, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 38879 Nr: 1171-23.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO MILENIO LTDA, ITAMAR RODRIGUES 

COSTA, INGRID RITZMANN COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA COSTA TEODORO - 

OAB:661-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 

5835-A

 DESPACHO

Aguarde-se o julgamento definitivo do recurso interposto.

Com o trânsito em julgado do acórdão, proceda-se à conclusão dos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71055 Nr: 604-21.2012.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES MEDEIROS DA SILVA, ANA PAULA LORETO 

DA SILVA, ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS RIBEIRO, URIEL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU NERI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13451/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:34.209/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, MURILO PIERUCCI DE SOUZA - OAB:11273, VICTOR 

PIERUCCI DE SOUZA - OAB:12647/MT

 DESPACHO

Nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, intime-se 

pessoalmente o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo in albis, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000291-14.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VIACAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO MAURILIO LOPES OAB - SP145802-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIVES GILMAR PETRAZZINI (REQUERIDO)

 

Autos: 1000291-14.2020.8.11.0094 Assunto: [Atos executórios] Autor: 

CARLOS VIACAVA Requerido: LEIVES GILMAR PETRAZZINI Vistos. 

Considerando que, a presente carta precatória não veio instruída com o 

comprovante de pagamento das guias ou comunicação de justiça gratuita. 

Intime-se a parte interessada, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

recolha as custas judiciais comprovando o recolhimento nos autos, nos 

termos do art. 390 da CNGCMT, in verbis. Art. 390. Decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias, sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor 

do Foro devolverá a carta precatória ao juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento. A parte interessada deve cooperar para que a 

carta precatória seja cumprida no prazo assinalado para seu cumprimento, 

inteligência do art. 261 do CPC, in verbis. Art. 261 do CPC: Em todas as 

cartas o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à facilidade das 

comunicações e à natureza da diligência. § 3º A parte a quem interessar o 

cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o 

caput seja cumprido. Destarte, com a comprovação do preparo da missiva 

cumpra-se. Ao reverso, decorrido o prazo acima assinalado, sem 

manifestação devolva-se a presente missiva ao juízo deprecado, sem 

cumprimento. RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000292-96.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SILVA MOTA (REQUERIDO)

 

Autos: 1000292-96.2020.8.11.0094 Assunto: [Citação] Autor: C.VALE - 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL Requerido: FLAVIO SILVA MOTA 

Vistos. Considerando que, a presente carta precatória não veio instruída 

com o comprovante de pagamento das guias ou comunicação de justiça 

gratuita. Intime-se a parte interessada, para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, recolha as custas judiciais comprovando o recolhimento nos autos, 

nos termos do art. 390 da CNGCMT, in verbis. Art. 390. Decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, sem o devido recolhimento das custas judiciais, o 

Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao juízo de origem, constando 

no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso 

de novo encaminhamento. A parte interessada deve cooperar para que a 

carta precatória seja cumprida no prazo assinalado para seu cumprimento, 

inteligência do art. 261 do CPC, in verbis. Art. 261 do CPC: Em todas as 

cartas o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à facilidade das 

comunicações e à natureza da diligência. § 3º A parte a quem interessar o 

cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o 

caput seja cumprido. Destarte, com a comprovação do preparo da missiva 

cumpra-se. Ao reverso, decorrido o prazo acima assinalado, sem 

manifestação devolva-se a presente missiva ao juízo deprecado, sem 

cumprimento. RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000477-71.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

Arédio de Souza Oliveira (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MUNIR AUGUSTO FILHO OAB - MG49704 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Helio Cardoso Alves Filho (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DESPACHO Processo: 1000477-71.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: ARÉDIO DE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: HELIO 

CARDOSO ALVES FILHO Vistos. Diante do postulado no ID 31588100, 

intime-se o requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias manifeste nos 

autos, dando o profícuo andamento no feito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000176-90.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. G. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO AMERICO VIEIRA OAB - MT0008726A (ADVOGADO(A))

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000176-90.2020.8.11.0094. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

SILAS GONCALO DE OLIVEIRA Vistos. Intime-se a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste nos autos, dando o profícuo andamento no feito. Após, 

decorrido o prazo, certifique-se e tornem-se os autos novamente 

conclusos. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-52.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIZEU PEREIRA BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 

1000088-52.2020.8.11.0094. AUTOR: ELIZEU PEREIRA BARRETO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos materiais e morais proposta em face de ELIZEU 

PEREIRA BARRETO em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.. Alega o 

Reclamante que possuía uma dívida de R$ 153,03 (cento e cinquenta e 

três reais e três centavos) com a Requerida. Informa que foi negativado 

em decorrência desta dívida. Junta comprovante de que a dívida foi 

quitada em 01/06/2019 (ID n. 28405825). Junta extrato do SERASA de 

05/02/2020, em que consta uma dívida em nome da reclamada, inscrita em 

14/08/2017, no valor de R$ 153,03 (ID n. 28857433). Foi deferida tutela 

antecipada no ID n. 29057712, para retirar o nome do reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito. Por outro turno a reclamada alega que a 

parte autora não logrou êxito ao tentar comprovar seu suposto prejuízo, 

alega que a dívida existia pois o banco que recebeu o boleto de 

pagamento da dívida não repassou os valores da dívida. Entretanto, não 

fez nenhuma prova nesse sentido. Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Pois bem. A parte autora 

comprovou que realizou o acordo e efetuou os pagamentos na forma 

aprazada, vislumbro que o pagamento ocorreu dia 01/06/2019 (ID n. 

28405825), o extrato do SERASA foi expedido dia 05/02/2020, ou seja, 17 

(dezessete) dias após o pagamento do acordo. A empresa manteve o 

nome da parte autora no SERASA até a concessão da antecipação de 

tutela, dessa feita, emerge, pois, sem respaldo a manutenção da inserção 

do nome da requerente no serviço de proteção ao crédito. Como resultado 

do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pela parte autora 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA PARTE-PARTE 

AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-parte 

autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que 

não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada manteve indevidamente os 

dados pessoais da proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Devemos levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. A parte reclamante tem somente a 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) . 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 153,03 (cento e 

cinquenta e três reais e três centavos), inscrita em 10/03/2019, discutido 

nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; 

CONFIRMO a tutela deferida no ID n. 29057712. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intime-se as partes através de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Tabaporã-MT, 29 de Abril de 2020. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-28.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 

1000109-28.2020.8.11.0094. REQUERENTE: ANDERSON COSTA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a 

análise de MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c. indenização por danos materiais e morais proposta em face 

de ANDERSON COSTA DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.. 

Alega o Reclamante que possuía uma dívida de R$120,76 (cento e vinte 

reais e setenta e seis centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em 26/07/2016, com a Requerida. Informa que foi negativado em 

decorrência desta dívida. Junta comprovante de que a dívida foi quitada 
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em 30/08/2019 e 19/09/2019 (ID n. 28855772) Junta extrato do SERASA 

de 04/02/2020, em que consta uma dívida em nome da reclamada, inscrita 

em 26/07/2017, no valor de R$ 120,76 (ID n. 28855773). Foi deferida tutela 

antecipada no ID n. 29057701, para retirar o nome do reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito. Por outro turno a reclamada alega que a 

parte autora não logrou êxito ao tentar comprovar seu suposto prejuízo, 

alega que a dívida existia pois o banco que recebeu o boleto de 

pagamento da dívida não repassou os valores da dívida. Entretanto, não 

fez nenhuma prova nesse sentido. Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Pois bem. A parte autora 

comprovou que realizou o acordo e efetuou os pagamentos na forma 

aprazada, vislumbro que o pagamento ocorreu dia em 30/08/2019 e 

19/09/2019 (ID n. 28855772), o extrato do SERASA foi expedido dia 

04/02/2020, ou seja, meses após o pagamento. A empresa manteve o 

nome da parte autora no SERASA até a concessão da antecipação de 

tutela, dessa feita, emerge, pois, sem respaldo a manutenção da inserção 

do nome da requerente no serviço de proteção ao crédito. Como resultado 

do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pela parte autora 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA PARTE-PARTE 

AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-parte 

autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que 

não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada manteve indevidamente os 

dados pessoais da proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Devemos levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. A parte reclamante tem somente a 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) . 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$120,76 (cento e 

vinte reais e setenta e seis centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em 26/07/2016, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; CONFIRMO a tutela deferida no ID n. 

29057701. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Tabaporã-MT, 29 de Abril 

de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-25.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GONCALVES GODINHO (REQUERENTE)

TAINARA JACKELINE GONCALVES ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 

1000493-25.2019.8.11.0094. REQUERENTE: SILVANA GONCALVES 

GODINHO, TAINARA JACKELINE GONCALVES ALCANTARA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Alega o reclamante, em síntese, 

que há mais de 10 (dez) anos adquiriu da requerida a linha telefônica de 

n.º 66 99909-8985, para a segunda reclamante utilizar, aderindo ao plano 

prépago, migrando, posteriormente, para o plano pós-pago. Verbera que 

posteriormente, ao decidir retornar ao plano pré-pago, entrou em contato 

com a requerida, contudo, após uma semana do contato teve sua linha 

bloqueada, estando impossibilidade de realizar ligações. Alega que 

novamente entrou em contato com a requerida, oportunidade em que foi 

informada que a não migração de plano decorreu da negativação existente 

em seu nome, bem como, que a linha telefônica foi desprogramada. 

Informa que, além da desprogramação unilateral, ainda vem recebendo 

cobranças, inerentes a meses que não utilizou dos serviços. A Reclamada 

nega os fatos. Aduz que diferente do que a reclamante alegou, foi 

solicitado apenas o cancelamento da linha telefônica. Informa que não 

existem débitos pendentes. A parte reclamante não impugnou a 

contestação. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. No caso, 

negando a empresa reclamada os referidos fatos, não cabe inversão do 

ônus da prova, porque não se pode exigir da ré a produção de prova 

negativa, tendo em vista se afigurar impossível provar-se a não 

ocorrência de um determinado fato. Ademais, cabe à parte reclamante o 

ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. O reclamante nem 

sequer informou a data exata em que solicitou o pedido de cancelamento, 

ou qualquer número de protocolo deste período, ou mesmo uma 

declaração de próprio punho devidamente protocolada pela parte 
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reclamada, apto a comprovar a sua tese. Assim, ante a ausência de 

provas em contrário, presume-se verdadeira a versão apresentada pela 

reclamada. A consequência do descumprimento do ônus mencionado é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Pelo 

exposto, julgo improcedentes as pretensões deduzidas na inicial. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Tabaporã-MT, 29 

de Abril de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-10.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CANDIDO MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 

1000494-10.2019.8.11.0094. REQUERENTE: MIGUEL CANDIDO MATEUS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de ação de 

indenização por danos morais, proposta por LINDOVAL PEREIRA DA 

SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Relata a parte autora duplicidade de faturas referente ao 

medidor de energia (padrão) de nº 00002921380, Unidade consumidora 

6/1064599-2, informa que a conta de valor de R$ 524,93 (quinhentos e 

vinte e quatro reais e noventa e três centavos), com vencimento em 

24/09/2018, valor que foi negativado em 25/01/2019. Requer a 

inexigibilidade do débito e a condenação da requerida em danos morais 

pela inscrição indevida. Fundamento e decido. Em preliminares: a. 

Ausência de comprovante de endereço em nome da parte autora Apesar 

do comprovante de endereço ser um dos elementos para a propositura da 

ação, inclusive, para fixação do foro. No estado atual do processo, já em 

fase de prolação de sentença, verifico que não houve nenhum prejuízo as 

partes. Razão pela qual, afasto a preliminar. b. Ausência de demais 

documentos necessários Em contestação, a empresa reclamada alegou a 

inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais. A arguição não 

comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é 

suficiente para o julgamento da lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte 

autora demonstra a negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu 

o cumprimento do princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a 

reclamada se defendeu devidamente. c. Prescrição Apesar da reclamada 

alegar que o caso é de prescrição trienal, verifico que no caso é 

prescrição quinquenal e a demanda foi proposta no prazo correto. Razão 

pela qual, rejeito a preliminar. Mérito. Pois bem. Consigno cuidar-se de 

relação de consumo. As condições maiores para a produção probatória, 

neste caso, estão com a reclamada; portanto, patente a hipossuficiência 

da parte reclamante e, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Assim, 

tenho que a demandada utilizou-se indevidamente e sem cautela dos 

dados da parte autora, sem confirmar a veracidade das informações que 

lhe foram repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu erro ao inscrever 

o nome da reclamante em cadastro de negativados, com fundamento em 

falta de pagamento. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, 

do art. 5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso restou 

patente a desídia da requerida. A responsabilidade da empresa reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. ANTE O EXPOSTO, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, para, 

CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 

5.000,00 (Cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor total de R$ 113, 77 

(cento e treze reais e setenta e sete centavos), inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito em 11/12/2015, discutidos nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a estes débitos; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Tabaporã-MT, 29 de Abril de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001215-17.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1001215-17.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Considerando 

despacho de ID nº 28243444, impulsiono os autos para a intimação da 

parte autora, por seu procurador, para no prazo de 15 dias, efetuar o 

recolhimento de diligencia de Oficial de Justiça. Tapurah/MT, 29 de abril de 

2020. Gabriel Rosa de Oliveira Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000132-63.2019.8.11.0108
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Parte(s) Polo Ativo:

FUTURA COMERCIO DE INSUMOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO KIRNEV (EXECUTADO)

ZILA PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE DE FAVERI KIRNEV OAB - MT24103/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA DE ARRUDA LIMA OAB - MT23001/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

SENTENÇA Número do Processo: 1000132-63.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: EXEQUENTE: FUTURA COMERCIO DE INSUMOS E 

REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - EPP REQUERIDO: EXECUTADO: 

PAULO KIRNEV, ZILA PEREIRA DE SOUZA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO proposta por FUTURA COMERCIO DE INSUMOS E 

REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - EPP em face de PAULO KIRNEV e 

ZILA PEREIRA DE SOUZA No andamento nº 23242343 as partes informam 

que firmaram acordo, pugnando pela sua homologação, e pela extinção do 

processo. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento e Decido Analisando os autos vislumbro que o negócio 

jurídico entabulado denota regularidade, comportando pois, homologação. 

Ante o exposto, e com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes. Por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Nos termos 

do artigo 90, § 3º, do CPC, as partes ficam dispensadas do pagamento 

das custas processuais remanescentes, tendo em vista que a transação 

ocorreu antes da sentença. Os honorários serão conforme pactuado no 

acordo. Na omissão do acordo não haverá condenação em honorários 

sucumbenciais em razão da ausência de sucumbência. Por se tratar de 

ato incompatível com o direito de recorrer (art. 1.000 do CPC), certifique-se 

o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as baixas e 

comunicações necessárias. Considerando que já decorreu o prazo de 

suspensão requerido e não houve notícia do inadimplemento do ajuste, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 26731 Nr: 1335-58.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema de Oliveira Piemonte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro conforme requerido às fls. 133. Expeça-se o Alvará.

Noticiado o pagamento venham conclusos para setença.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68463 Nr: 402-07.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Narciso de Lirio, LUIZ FERNANDO 

COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Vistos, etc.

Defiro a desistência da oitiva da testemunha.

Considerando que não houve requerimento de diligências cuja 

necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução 

(art. 402, CPP), declaro encerrada esta fase. Remetam-se os autos ao 

Ministério Público para apresentação de alegações finais, nos termos do 

artigo 403, §3º, CPP. Após, intime-se a defesa para a mesma finalidade, no 

prazo legal.

 Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69481 Nr: 3381-73.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA DA MATA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DOUGLAS LAURENTINO 

SOUZA - OAB:21167/O

 Analisando os autos, verifico que já há defesa prévia apresentada às fls. 

359 e recebimento de denúncia às fls. 365.

Tendo em vista que a Portaria-Conjunta nº 281 prorrogou até o dia 30 de 

abril o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça e dos fóruns 

das comarcas no Estado de Mato Grosso, surge necessidade de 

readequação de pauta deste Juízo.

 Dessa forma, redesigno a audiência para o dia 27/5/2020 às 16h.

Assim, retire-se da pauta a audiência anteriormente designada.

Proceda-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70138 Nr: 944-25.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marcelo de Almeida, WENDEL AMARAL 

DOS SANTOS, NATANAEL SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DE ARRUDA LIMA 

- OAB:OAB/MT 23001/O, Defensoria Pública de Tapurah-MT - 

OAB:TAPURAH, JULIO CESAR ESQUIVEL - OAB:19211/O

 Vistos,

 Recebo os recursos de apelação, pois próprios e tempestivos.

Ao Ministério Público para apresentar contrarrazões ao recurso da 

defesa.

Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso - TJ/MT com as nossas homenagens.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72050 Nr: 1837-16.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOSMANO SOARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 Vistos, etc.

Considerando o teor das Portarias-Conjuntas 247, 249 e 281 do TJMT, que 

dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio do novo 

coranvírus (COVID-19) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, e RESOLUÇÃO N. 314, DE 20 DE ABRIL DE 2020, do CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, redesigno a audiência para o dia 28 de maio de 

2020, às 14h.

Proceda-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 24600 Nr: 876-90.2010.811.0108
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Porta Montinelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo de Assunção de Lima 

- OAB:OAB/MT 14.601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Olívia Porta Montinelli em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Após a expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV, os valores 

foram depositados, tendo a parte autora pugnado a liberação do montante 

respectivo.

A autarquia federal não opôs impugnação quanto aos valores cobrados.

Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924.  Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Tendo em vista que o processo já se encontra sentenciado e que já há 

depósito dos valores relativos ao cumprimento de sentença, bem como 

não há mais qualquer discussão quanto a este ponto, a expedição de 

alvará de liberação de valores vinculados aos autos, a ser depositado na 

conta informada pelo exequente às fls. 184 é medida imperiosa.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que houve a 

total satisfação do crédito.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito.

Determino a expedição de alvará de liberação de valores vinculados aos 

autos, a ser depositado na conta informada pelo exequente às fls. 184.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o integral cumprimento, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 24453 Nr: 728-79.2010.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARME DA ROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Maria Carme da Roza 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Após a expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV, os valores 

foram depositados, tendo a parte autora pugnado a liberação do montante 

respectivo.

A autarquia federal não opôs impugnação quanto aos valores cobrados.

Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924.  Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Tendo em vista que o processo já se encontra sentenciado e que já há 

depósito dos valores relativos ao cumprimento de sentença, bem como 

não há mais qualquer discussão quanto a este ponto, a expedição de 

alvará de liberação de valores vinculados aos autos, a ser depositado na 

conta informada pelo exequente às fls. 169 é medida imperiosa.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que houve a 

total satisfação do crédito.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito.

Determino a expedição de alvará de liberação de valores vinculados aos 

autos, a ser depositado na conta informada pelo exequente às fls. 169.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o integral cumprimento, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 26647 Nr: 1251-57.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosane Gonçalves de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito.Determino a expedição de 

alvará de liberação de valores vinculados aos autos, a ser depositado na 

conta informada pelo exequente às fls. 159.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após o integral cumprimento, arquivem-se os 

autos, com as baixas e cautelas de estilo.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40007 Nr: 452-77.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilton Enoque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito.Determino a expedição de 

alvará de liberação de valores vinculados aos autos, a ser depositado na 

conta informada pelo exequente às fls. 184.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após o integral cumprimento, arquivem-se os 

autos, com as baixas e cautelas de estilo.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41537 Nr: 383-11.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorena Slongo Roseghini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Lorena Slongo 

Roseghini em face de Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Após a expedição de RPV, os valores foram depositados, tendo a parte 

autora pugnado a liberação do montante respectivo.

A autarquia federal não opôs impugnação quanto aos valroes cobrados.

Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924.  Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;
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IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Tendo em vista que o processo já se encontra sentenciado e que já há 

depósito dos valores relativos ao cumprimento de sentença, bem como 

não há mais qualquer discussão quanto a este ponto, a expedição de 

alvará de liberação de valores vinculados aos autos, a ser depositado na 

conta informada pelo exequente às fls. 168 é medida imperiosa.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que houve a 

total satisfação do crédito.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito.

Determino a expedição de alvará de liberação de valores vinculados aos 

autos, a ser depositado na conta informada pelo exequente às fls. 168.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o integral cumprimento, arquive-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41852 Nr: 759-94.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Reimann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito.Determino a expedição de 

alvará de liberação de valores vinculados aos autos, a ser depositado na 

conta informada pelo exequente às fls. 208.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após o integral cumprimento, arquivem-se os 

autos, com as baixas e cautelas de estilo.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 47501 Nr: 262-12.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Birck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Judicial movida por Cláudio Birck em face 

do Estado de Mato Grosso.

Após a expedição de RPV, os valores foram depositados, tendo a parte 

autora pugnado a liberação do montante respectivo.

Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924.  Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Tendo em vista que no processo já há depósito dos valores devidos, bem 

como não há mais qualquer discussão quanto a este ponto, a expedição 

de alvará de liberação de valores vinculados aos autos, a ser depositado 

na conta informada pelo exequente às fls. 66 é medida imperiosa.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que houve a 

total satisfação do crédito.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito.

Determino a expedição de alvará de liberação de valores vinculados aos 

autos, a ser depositado na conta informada pelo exequente às fls. 66.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o integral cumprimento, arquive-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 49734 Nr: 1451-25.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIA CRISTINA WALTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Judicial movida por Fábia Cristina Walter 

em face do Estado de Mato Grosso.

Após a expedição de RPV, os valores foram depositados, tendo a parte 

autora pugnado a liberação do montante respectivo.

Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924.  Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Tendo em vista que no processo já há depósito dos valores devidos, bem 

como não há mais qualquer discussão quanto a este ponto, a expedição 

de alvará de liberação de valores vinculados aos autos, a ser depositado 

na conta informada pelo exequente às fls. 44 é medida imperiosa.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que houve a 

total satisfação do crédito.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito.

Determino a expedição de alvará de liberação de valores vinculados aos 

autos, a ser depositado na conta informada pelo exequente às fls. 44.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o integral cumprimento, arquive-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 53465 Nr: 1312-39.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIA CRISTINA WALTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CRISTINA WALTER - 

OAB:16136/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Judicial movida por Fábia Cristina Walter 

em face do Estado de Mato Grosso.

Após a expedição de RPV, os valores foram depositados, tendo a parte 

autora pugnado a liberação do montante respectivo.

Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924.  Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Tendo em vista que no processo já há depósito dos valores devidos, bem 

como não há mais qualquer discussão quanto a este ponto, a expedição 

de alvará de liberação de valores vinculados aos autos, a ser depositado 

na conta informada pelo exequente às fls. 58 é medida imperiosa.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que houve a 

total satisfação do crédito.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito.
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Determino a expedição de alvará de liberação de valores vinculados aos 

autos, a ser depositado na conta informada pelo exequente às fls. 58.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o integral cumprimento, arquive-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 53474 Nr: 1313-24.2016.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito.Determino a expedição de 

alvará de liberação de valores vinculados aos autos, a ser depositado na 

conta informada pelo exequente às fls. 97.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após o integral cumprimento, arquivem-se os 

autos, com as baixas e cautelas de estilo.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-58 DEPÓSITO

Processo Número: 1003273-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA SALETE CAPELLESSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONSALO AIRTON DE CAMPOS (REU)

Sidney da Silva (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DECISÃO Número do Processo: 1003273-56.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: AUTOR(A): ALDA SALETE CAPELLESSO REQUERIDO: REU: 

GONSALO AIRTON DE CAMPOS, SIDNEY DA SILVA Vistos, etc. Em que 

pese o esforço do subscritor, não provou a autora a condição de 

hipossuficiência capaz de impedir o recolhimento do valor relativo às 

custas processuais, que no caso do Estado de Mato Grosso 

correspondem a 1% sobre o valor da causa ou o valor mínimo de R$ 

413,40 (Lei Estadual n. 7.603/2001, conforme Provimento n. 11/2018 da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CGJ/MT - 

Tabela B, item 01), mais a taxa judiciária no importe não inferior a 1 (uma) 

UPF/MT (R$ 149,13 – Abril de 2020), prevista no art. 1º Lei Complementar 

Estadual n. 261/2006. Anote-se que não é bastante a mera alegação de 

hipossuficiência de recursos para que o benefício pretendido seja 

deferido, como já dito. Ademais, importante ressaltar que o pagamento das 

custas e despesas processuais não se destina apenas àqueles que 

possuem dinheiro em sobra, mas também àqueles que em razão do seu 

patrimônio e da sua condição socioeconômica, mesmo com algum tipo de 

momentânea privação pessoal e de aperto do orçamento familiar, possam 

arcar com tais despesas. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui 

pacífico entendimento no sentido de que as partes devem comprovar a 

hipossuficiência. Vejamos as ementas: “AGRAVO REGIMENTAL– 

INDEFERIMENTO DO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA– AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA- 

RECURSO DESPROVIDO. Se a parte não traz argumentos novos capazes 

de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que 

indeferiu o benefício da justiça gratuita, sobretudo se não há prova da real 

necessidade do benefício pleiteado, impõe-se a manutenção da decisão. 

(AgR, 23606/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/03/2014, Data da publicação no DJE 

17/03/2014)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. 

EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”.(TJMT; AI 119454/2013; 

Rondonópolis; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; 

Julg. 11/03/2014; DJMT 17/03/2014; Pág. 17)” Ora, não havendo 

comprovação de que o recolhimento do valor das custas processuais seja 

substancial no equilíbrio econômico-financeiro, que resulte na 

impossibilidade de despender tais recursos sem comprometer patrimônio 

mínimo à existência própria bem como de eventuais dependentes, a 

gratuidade deve ser indeferida. O Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. BENEFÍCIO DE 

GRATUIDADE. NEGATIVA. INSURGÊNCIA. CONCESSÃO A QUALQUER 

TEMPO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO ART.6º DA 

LEI 1.060/50. 1. A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a 

qualquer tempo, porém o magistrado pode indeferi-la se não encontrar 

fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. 

2. A ausência de manifestação contra decisão denegatória do benefício 

não impede a renovação do pleito, cabendo a parte demonstrar mudança 

na situação fática. 3. O novo pedido, por ser formulado no curso da ação, 

deve ser autuado e processado nos termos do artigo 6º da Lei 1.060/50. 

Entretanto, até que seja provido, a parte não está exonerada do 

recolhimento das custas processuais. 4. Agravo Regimental improvido. 

(AgRg no REsp 1055040/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 25/09/2008, DJe 17/11/2008). No caso em comento, a autora 

com exceção de comprovantes de recebimento de aposentaria, NÃO 

trouxe aos autos nenhuma informação acerca da hipossuficiência 

alegada, Não há nenhum indicativo dos rendimentos e dos gastos do 

peticionante, apenas a rasa petição pelo deferimento dos benefícios da 

justiça gratuita. Ao que se nota, não há, de forma alguma, situação que a 

impossibilite de recolher as custas processuais, mormente porque não 

restou documentalmente comprovado. Logo, não é o caso de deferimento, 

ao contrário. Por outro lado, com a entrada em vigor do Novo Código de 

Processo Civil, foi possibilitado o recolhimento das custas de forma 

parcelada, mediante requerimento do autor, conforme art. 98, § 6º do CPC, 

in verbis: “Art. 98. (...) § 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder 

direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver 

de adiantar no curso do procedimento.” Ora, com essas considerações, 

atento ao fato de que os benefícios da justiça gratuita devem ser 

deferidos aos que dele realmente necessitam pela comprovada ausência 

de condições financeiras, INDEFIRO a concessão do benefício. Assim, 

intime-se a autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar à inicial, 

procedendo ao recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo sem 

manifestação da parte, certifique-se e voltem conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001255-96.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO CEZAR DALLAPRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DÉBORA CLAUS (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DECISÃO Número do Processo: 1001255-96.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: AUTOR(A): HILDO CEZAR DALLAPRIA REQUERIDO: REU: 

DÉBORA CLAUS Vistos, etc. Em que pese o esforço do subscritor, não 

provou a autora a condição de hipossuficiência capaz de impedir o 

recolhimento do valor relativo às custas processuais, que no caso do 

Estado de Mato Grosso correspondem a 1% sobre o valor da causa ou o 

valor mínimo de R$ 413,40 (Lei Estadual n. 7.603/2001, conforme 

Provimento n. 11/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CGJ/MT - Tabela B, item 01), mais a taxa judiciária no 

importe não inferior a 1 (uma) UPF/MT (R$ 149,13 – Abril de 2020), 
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prevista no art. 1º Lei Complementar Estadual n. 261/2006. Anote-se que 

não é bastante a mera alegação de hipossuficiência de recursos para que 

o benefício pretendido seja deferido, como já dito. Ademais, importante 

ressaltar que o pagamento das custas e despesas processuais não se 

destina apenas àqueles que possuem dinheiro em sobra, mas também 

àqueles que em razão do seu patrimônio e da sua condição 

socioeconômica, mesmo com algum tipo de momentânea privação pessoal 

e de aperto do orçamento familiar, possam arcar com tais despesas. O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui pacífico entendimento no 

sentido de que as partes devem comprovar a hipossuficiência. Vejamos 

as ementas: “AGRAVO REGIMENTAL– INDEFERIMENTO DO BENEFICIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL 

NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Se a parte 

não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da 

necessidade de reforma da decisão que indeferiu o benefício da justiça 

gratuita, sobretudo se não há prova da real necessidade do benefício 

pleiteado, impõe-se a manutenção da decisão. (AgR, 23606/2014, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014)” 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA 

ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA 

CONDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”.(TJMT; AI 119454/2013; Rondonópolis; Primeira Câmara Cível; 

Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg. 11/03/2014; DJMT 17/03/2014; 

Pág. 17)” Ora, não havendo comprovação de que o recolhimento do valor 

das custas processuais seja substancial  no equi l íbr io 

econômico-financeiro, que resulte na impossibilidade de despender tais 

recursos sem comprometer patrimônio mínimo à existência própria bem 

como de eventuais dependentes, a gratuidade deve ser indeferida. O 

Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. DESERÇÃO. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE. NEGATIVA. 

INSURGÊNCIA. CONCESSÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO ART.6º DA LEI 1.060/50. 1. A 

assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, porém 

o magistrado pode indeferi-la se não encontrar fundamentos que 

confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. 2. A ausência de 

manifestação contra decisão denegatória do benefício não impede a 

renovação do pleito, cabendo a parte demonstrar mudança na situação 

fática. 3. O novo pedido, por ser formulado no curso da ação, deve ser 

autuado e processado nos termos do artigo 6º da Lei 1.060/50. Entretanto, 

até que seja provido, a parte não está exonerada do recolhimento das 

custas processuais. 4. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 

1055040/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

25/09/2008, DJe 17/11/2008). No caso em comento, não há nenhum 

indicativo dos rendimentos e dos gastos do peticionante, apenas petitório 

pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Ao que se nota, não 

há, de forma alguma, situação que a impossibilite de recolher as custas 

processuais, mormente porque não restou documentalmente comprovado. 

Logo, não é o caso de deferimento, ao contrário. Por outro lado, com a 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, foi possibilitado o 

recolhimento das custas de forma parcelada, mediante requerimento do 

autor, conforme art. 98, § 6º do CPC, in verbis: “Art. 98. (...) § 6º Conforme 

o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.” Ora, com essas considerações, atento ao fato de que os 

benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos aos que dele realmente 

necessitam pela comprovada ausência de condições financeiras, 

INDEFIRO a concessão do benefício. Assim, intime-se a autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, emendar à inicial, procedendo ao recolhimento 

de custas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). Decorrido o prazo sem manifestação da parte, 

certifique-se e voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-50.2011.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RUBEMAR GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR OAB - MT0007875A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAGOAS GESSO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

8010050-50.2011.8.11.0108. REQUERENTE: RUBEMAR GONCALVES 

REQUERIDO: ALAGOAS GESSO COMERCIAL LTDA - ME Vistos, etc. 

Diante do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id. 

19715577), emende a petição inicial para indicar quem são os sócios em 

face de quem se requer a desconsideração, indicando suas qualificações, 

no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento liminar. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-87.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA PEREIRA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 07/05/2019, às 

14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-46.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE CZARNOBAY ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000019-46.2018.8.11.0108 REQUERENTE: FABIANE CZARNOBAY 

ABREU REQUERIDO: CLARO TV Impulsiono os autos para promover a 

intimação da parte autora, por seu procurador, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste quanto a manifestação de 23456491 destes 

autos. Alessandra Neves de Sousa Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-88.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERGRAN COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Processo: 

1001068-88.2019.8.11.0108. REQUERENTE: FERNANDO DE MATOS 

BORGES REQUERIDO: VERGRAN COMERCIAL LTDA Vistos, Constato a 

presença nos autos dos requisitos necessários ao deferimento da 

antecipação da tutela pretendida. Questiona a parte autora a existência do 

débito em comento, afirmando desconhecer a dívida e acreditando ser 

vítima de cobrança fraudulenta, não reconhecendo que mantinham 
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contratos mercantis, matéria a ser analisada de maneira aprofundada no 

momento oportuno. De qualquer modo, convém ponderar que na 

eventualidade do fracasso da parte autora na presente demanda poderá a 

parte ré exercer seu direito de crédito, com todos os consectários legais, 

o que permite afastar o excesso de rigor no presente momento na 

avaliação da veracidade do quanto alegado pela parte autora. Enquanto o 

deferimento da medida não acarretará qualquer prejuízo à parte ré, sua 

negativa trará prejuízo de difícil reparação à parte autora, principalmente 

por se tratar de pessoa natural, advogado que depende de seu bom nome 

para a continuidade de suas atividades, manutenção do quadro de clientes 

e obtenção de crédito. Ressalto que na presente hipótese há um conflito 

de interesses jurídicos, devendo o atuar do juízo se pautar pela busca do 

equilíbrio, atento à proporcionalidade entre o dano a que estará submetida 

a parte autora e o prejuízo que a parte ré poderá sofrer. Desse modo, 

demonstrada a verossimilhança do pleito, assim como o risco diante da 

demora na prestação jurisdicional, inafastável o deferimento da súplica, 

nos moldes do art. 300, do CPC. Neste sentido se consolidou a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Acórdão AGA 

204150/SP; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

(1998/0068419-0) Fonte DJ DATA:08/03/2000; relator(a) Min. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA (1088) Data da Decisão 14/12/1999 Orgão Julgador 

T4 - QUARTA TURMA; Ementa: PROCESSO CIVIL. DECISÃO LIMINAR. 

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SERASA. VALOR DA DÍVIDA EM 

LITÍGIO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.- Nos termos da 

jurisprudência desta Corte, é cabível o deferimento de liminar para obstar a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, 

pendendo de decisão judicial a definição do valor da dívida. - destaquei 

Acórdão AGA 230809/RS; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO (1999/0019925-1); Fonte DJ DATA:01/07/1999 PG:00177; 

Relator(a) Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO (1108) Data da 

Decisão 08/06/1999 Orgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA ; Ementa: 

Agravo regimental. Recurso especial não admitido. Cautelar. Ação 

revisional. Exclusão do registro em bancos de dados de inadimplentes. 1. 

Estando em discussão judicial o débito, regular a determinação de que se 

afaste o nome do devedor do cadastro de inadimplentes, mormente porque 

não comprovado o prejuízo ao credor. Precedentes. 2. Agravo regimental 

improvido. Diante ainda da realidade dos autos, por medida de prudência, 

entendo como razoável exigir a prestação de caução, a fim de ressarcir a 

parte ré de eventuais danos. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é 

favorável à suspensão da inscrição quando prestada caução. Ademais, é 

temerário, ante à fase inicial do processo proceder-se de outra forma. 

Ante o exposto, DEFIRO a liminar requerida para determinar à acionada 

que se abstenha de proceder à inclusão do nome/CNPJ da parte nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito e cartório de protesto 

de títulos – ou, caso já incluídos tais dados, que proceda à exclusão dos 

apontamentos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas -, no tocante ao não 

pagamento do débito contestado, até ulterior deliberação deste Juízo, 

arcando a parte ré, caso contrário, com multa diária no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais), até o limite de R$ 1.000,00 (um mil reais). Determino que 

a parte autora deposite à disposição deste Juízo o valor correspondente à 

dívida discutida, sob pena de revogação da liminar da tutela antecipada 

parcialmente concedida. SOMENTE APÓS verificada a regularidade da 

caução oferecida, expeça-se o competente mandado. Cite-se. Agende-se 

audiência de conciliação com a maior brevidade. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-25.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CASTRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Número do Processo: 

1000475-25.2020.8.11.0108 REQUERENTE: LEONARDO CASTRO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais C/C Antecipação 

Parcial dos Efeitos de Tutela de Urgência proposta por Leonardo Castro da 

Silva, em face de Telefônica S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Alega o autor, em síntese, que verificou constar dívida junto aos 

órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 159,59 (cento e cinquenta e 

nove reais e cinquenta e nove centavos), onde tais cobranças foram 

lançadas de forma injusta. Esclarece que buscou solucionar o problema 

na esfera extrajudicial, no entanto, não obteve êxito em solucionar a 

pretensão. Assim, requer em sede de tutela de urgência antecipada a 

baixa das restrições feitas em nome do demandante junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. No mérito, requere o reconhecimento da inexistência 

do débito no valor de R$ 159,59 (cento e cinquenta e nove reais e 

cinquenta e nove centavos), assim como a condenação ao pagamento de 

danos morais na importância de R$ 15.500,00 (quinze mil quinhentos e 

reais). É o breve relato do necessário. Fundamento e decido. 

Primeiramente, RECEBO a inicial, eis que presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, e art. 14, Lei 9.099/95, bem como inexistentes 

as hipóteses do art. 330 do CPC. Vislumbro que a requerente pleiteia a 

inversão do ônus da prova, com fulcro no inciso VIII, do art. 6º, do Código 

de Defesa do Consumidor. A fim de bem clarificar a alteração sobre a 

distribuição do ônus da prova, transcrevo os §§1º e 2º do Art. 373 do 

CPC: “§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído. § 2º A decisão prevista no §1º deste artigo não pode gerar 

situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível 

ou excessivamente difícil”. Noutros termos, verificando o Magistrado que 

há excessiva dificuldade na produção de prova por uma das partes, o 

ônus da prova poderá ser redistribuído mediante decisão fundamentada, 

devendo-se oferecer à parte que recebeu tal encargo, a oportunidade de 

dele se desincumbir. Consoante preleciona o art. 2º, é vedado a 

transferência de ônus excessivo ou impossível, posto que não poderá ser 

cumprido por qualquer uma das partes. Verifica-se que o §1º do art. 373 

do CPC, bem se aplica ao caso “sub judice”, tendo em vista que é ônus 

extremamente dificultoso que a parte requerente colija aos autos 

documentos que estejam em posse da requerida, imprescindíveis à 

solução da controvérsia, quais sejam os documentos hábeis a comprovar 

a existência de relação jurídica existente entre as partes, bem como, a 

suposta dívida. Sendo assim, DEFIRO a inversão do ônus da prova 

somente e especificamente quanto às provas que estejam em posse da 

requerida, atinentes à relação de consumo ora guerreada, bem como a 

existência ou não da suposta dívida. Passo à análise do pedido de tutela 

de urgência. Analisando os autos, observa-se que não existem, por ora, 

provas suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que 

pairam dúvidas acerca da ilegalidade da cobrança realizada. Em que pese 

as relevantes razões invocadas pelo autor verifico dos autos que a 

documentação acostada no id. 31060219 – pág. 14/20, encontra-se 

ilegível, o que infirma a probabilidade do direito invocado. Dessa forma, 

primando pelo princípio da celeridade, inerente ao rito do Juizado Especial, 

tenho que o indeferimento do pedido de tutela formulado é medida que se 

impõe, ao menos no presente momento. Assim, não havendo por isto o 

cumprimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, qual seja, a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para juntar aos 

autos a documentação contida no id. 31060219 – pág. 14/20, em qualidade 

legível. Atente-se para os formatos de mídia suportados pelo sistema PJE. 

Designe-se data para audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada 

para comparecer a audiência de conciliação, sob pena de revelia e 

confissão. Caso não haja acordo, a Reclamada tem o prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena 

de revelia. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000893-66.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NORTON MALDONADO DIAS OAB - SP294644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RIBEIRO MAYER (REU)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 15(quinze) dias, informar o nº da guia 

recolhida do oficial de justiça, pois referido número se faz necessário para 

pagamento do mesmo e na confecção do mandado, ademais no print 

colacionado aos autos não consta o valor, o ideal seria a o 

boleto/documento completo para coleta das informações. O referido é 

verdade e dou fé. Cristiane Rohenkohl Roscete Técnica Judiciária mat 

10982

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000406-62.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000406-62.2020.8.11.0085. 

REQUERENTE: LUZIA FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Com a decisão tomada no 

Recurso Extraordinário n. 631240, com repercussão geral, nas ações 

previdenciárias, passou a ser considerado necessário o prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado buscar a concessão de 

benefício por meio de processo judicial. Ressalto não haver necessidade 

de esgotamento da via administrativa, mas tão somente a demonstração 

do indeferimento do pedido pelo INSS ou, então, da ausência de 

manifestação da autarquia federal no prazo legal, qual seja, 45 (quarenta 

e cinco) dias. Dito isso, da análise da documentação acostada à inicial, 

não se visualiza prova do indeferimento do requerimento administrativo 

referente ao pedido da parte autora, apto a caracterizar a pretensão 

resistida. Assim, ante a ausência de comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da presente demanda, 

suspendo o processo por 60 (sessenta) dias, prazo em que a parte 

autora deverá atender à determinação de trazer aos autos a manifestação 

da autarquia previdenciária (art. 313, inciso V, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil) sob pena de extinção do feito por falta de interesse. Às 

providências. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000763-76.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR HIPOLITO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TERRA 

NOVA DO NORTE VARA ÚNICA E JUIZADO ESPECIAL C E R T I D Ã O 

Certifico eu, ESTANRLEY FIGUEIREDO DE MOURA, Oficial de Justiça 

abaixo assinado, que em cumprimento ao respeitável mandado da MM. 

Juíza de Direito e Diretora do Fórum desta Comarca, Excelentíssima Dra. 

Janaina Rebucci Dezanetti, e extraído dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº 1000763-76.2019.8.11.0085, 

tendo como polo ativo BANCO DO BRASIL S.A. e como polo passivo 

ADEMIR HIPOLITO, dirigi-me a oitava agrovila, na data de 10/03/2020, onde 

fui informado pela Agente de Saúde do endereço descrito no mandado, 

Sra. Adriana Matos dos Santos que o mesmo não era conhecido na 

localidade. Assim sendo, diligenciei ao Hospital Municipal na tentativa de 

localizar o requerido, onde foi informado pelo Sr. Jorge Paulo da Silva, que 

em consulta ao Cadastro do Sistema Único de Saúde, Cartão SUS, consta 

que o mesmo reside na linha Coplaca, neste município. Certifico ainda que, 

na data de 18/03/2020, dirigi-me a Comunidade Coplaca, onde fui 

informado pelo Agente de Saúde daquela Comunidade, Sr. Reginaldo dos 

Santos, que o mesmo trabalhava na Fazenda Pontal, no município de Nova 

Guarita. Certifico, igualmente, que nas datas de 14/04/2020 e 24/04/2020, 

me desloquei até a Fazenda Pontal, no município de Nova Guarita, 

objetivando o cumprimento do mandado, e lá estando, DEIXEI DE CITAR 

ADEMIR HIPOLITO, tendo em vista este meirinho não localizá-lo, pois 

segundo informações colhidas com o Sr. José Leandro Peres, o requerido 

trabalhou um bom tempo com ele, porém, segundo informações de 

terceiros, havia se mudado para o estado do Pará/PA, para endereço 

incerto e não sabido. Certifico, neste mesmo ínterim, que devido ao grande 

acumulo de serviço e estando a Comarca com apenas dois Oficiais de 

Justiça em exercício e falta de tempo hábil, justificando ainda pelas 

mesmas razões o atraso na devolução do mesmo. Certifico finalmente, 

que passo a cotar diligências remanescentes no valor de R$ 1.065,90 (um 

mil, sessenta e cinco reais e noventa centavos), o qual deverá ser 

recolhido por intermédio do Sistema de Arrecadação de Diligências do 

TJMT, juntando a seguir o comprovante de pagamento da Guia nos autos 

em epígrafe. O referido é verdade e dou fé. Terra Nova do Norte - MT, 29 

de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) ESTANRLEY FIGUEIREDO DE 

MOURA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000554-10.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu 

representante legal (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000554-10.2019.8.11.0085. 

EXEQUENTE: HELIO PEREIRA DE SOUZA EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO NA PESSOA DO SEU REPRESENTANTE 

LEGAL Vistos. Cuida-se de “Execução de Honorários” movida por Hélio 

Pereira de Souza contra o Estado de Mato Grosso buscando, em síntese, 

a prestação jurisdicional. Devidamente citada, a parte executada deixou 

transcorrer in albis o prazo para se opor ao cálculo apresentado pela 

parte autora, [ID 26708528]. Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Considerando que a parte executada não se opôs aos valores 

apresentados pela parte autora, HOMOLOGO-OS, totalizando a 

importância de R$ 9.285,10 (nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e 

dez centavos - ID. 22277346). DETERMINO que a Secretaria da Vara 

cumpra o Provimento n.º 20/2020-CM, que dispõe sobre o processamento 

e pagamento de requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso: I) PROCEDA-SE com a atualização 

da RPV (art. 3º do Provimento nº 20/2020-CM). II) Realizado o cálculo, 

EXPEÇA-SE ofício requisitório, conforme dispõe o artigo 5º do Provimento 

nº 20/2020-CM. III) Tratando-se de processo eletrônico, a presente 

decisão valerá como ofício, nos termos do art. 6º do Provimento nº 

20/2020-CM CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Terra Nova do Norte, 

data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000935-18.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA DE FRANCA SCHWERZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NARDI OAB - MT24204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON ANDRE MARCON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE NARDI OAB - 034.385.871-14 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000935-18.2019.8.11.0085. 

REQUERENTE: GILMARA DE FRANCA SCHWERZ REQUERIDO: CLEITON 

ANDRE MARCON PROCURADOR: ALEXANDRE NARDI Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C GUARDA E ALIMENTOS ajuizada 
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por GILMARA SCHWERZ MARCON E CLEITON ANDRÉ MARCON, ambos já 

qualificados nos autos. Instado a manifestar-se, postulou o representante 

do Ministério Público pela homologação do acordo entabulado pelas partes 

(ID 31027943). É o relato do necessário. Fundamento e decido. Analisando 

os autos, verifico que as partes, inicialmente, informam serem casadas no 

regime da comunhão parcial de bens desde 10/08/2018, conforme certidão 

de ID 27688948, sendo que, da união, adveio 01 (uma) filha, a menor 

Petrine Schwerz Marcon, nascida em 14/09/2019. Contudo, encontram-se 

separados de fato e, não mais havendo possibilidade de vida em comum, 

requerem a decretação do divórcio. De início, cumpre registrar que, com o 

advento da EC nº 66/2010, a qual extirpou do ordenamento jurídico o prazo 

mínimo para o divórcio, que era exigido no artigo 226, § 6º, da CRFB/88, na 

sua redação anterior, bem como diante da livre e espontânea intenção de 

se divorciarem-se, verifico que não há óbice para que se homologue o 

divórcio entre as partes. Por oportuno, vale registrar a jurisprudência do 

insigne Tribunal de Justiça deste Estado: AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO 

CONSENSUAL - ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66/2010 - 

SUPRESSÃO DA EXIGÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL DE SEPARAÇÃO DE 

FATO OU JUDICIAL - DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO - APLICAÇÃO 

IMEDIATA – NORMA CONSTITUCIONAL - RECURSO PROVIDO - 

PROCEDÊNCIA DO DIVÓRCIO. Com a entrada em vigor da Emenda 

Constitucional nº 66, deu-se nova redação ao §6º do art. 226 da 

Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento 

civil pelo divórcio, restando suprimida a exigência de prévia separação 

judicial do casal por mais de 1 (um) ano ou da comprovação da separação 

de fato por mais de 2 (dois) anos, razão pela qual, havendo pedido, deve 

ser decretado, de imediato, o divórcio do casal. Mesmo que a ação tenha 

sido proposta antes do início da vigência do citado diploma constitucional, 

nada obsta sua aplicação, na medida em que a norma constitucional tem 

eficácia imediata, sendo certo que os processos em curso devem se 

adaptar à novel realidade constitucional. (APELAÇÃO Nº 114928/2010 – 

TJ/MT - 31-08-2011) (grifei e negritei). Nesse sentido, trilha a doutrina do 

brilhante doutrinador RODRIGO DA CUNHA PEREIRA: “Portanto, o novo 

texto constitucional suprimiu a prévia separação como requisito para o 

divórcio, bem como eliminou qualquer prazo para se propor o divórcio, seja 

judicial ou administrativo (Lei nº 11.441/07). Tendo suprimido tais prazos e 

o requisito da prévia separação para o divórcio, a Constituição joga por 

terra aquilo que a melhor doutrina e a mais consistente jurisprudência já 

vinham reafirmando há muitos anos, a discussão da culpa pelo fim do 

casamento, aliás, um grande sinal de atraso do ordenamento jurídico 

brasileiro”. (http://www.ibdfam.org.br/? artigos&artigo=647) No que 

concerne à guarda do(s) filho(s), pensão alimentícia, despesas 

extraordinárias e partilha, acordaram conforme descrito (ID 27688990). A 

requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja, GILMARA DE 

FRANÇA SCHWERZ . Posto isto, atendidas as formalidades legais e 

preservados os interesses do incapaz envolvido, HOMOLOGO o acordo 

(ID 27688990), para que produza seus legais e jurídicos efeitos, fazendo 

de seus termos parte integrante desta sentença, bem como DECRETO o 

divórcio entre GILMARA SCHWERZ MARCON e CLEITON ANDRÉ MARCON. 

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Oficie-se ao Cartório de Registro Civil para averbação do 

divórcio, juntamente com cópia desta sentença. Expeça-se termo de 

guarda compartilhada da menor em favor dos genitores. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Terra Nova do Norte, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000150-56.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SANTOS MARTINS (EXECUTADO)

MARINALVA PEREIRA DAMACENO (EXECUTADO)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 10(dez) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, no valor de 

R$ 105,00 (Cento e cinco reais). O referido valor deverá ser recolhido 

mediante guia judicial e o envio do comprovante de pagamento para este 

Juízo, com a respectiva identificação dos autos. Neste mesmo ato passo a 

INTIMAR a parte Exequente acerca da decisão ID 31499954.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000651-10.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

OBIDES DE OLIVEIRA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 05/11/2019 

Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000651-10.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

OBIDES DE OLIVEIRA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico nos termos da legislação Vigente que passo a INTIMAR a parte 

requerida acercada de decisão ID 30968779, a seguir 

transcrita:"...INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos os documentos originais do contrato nº 

300316102-7, para que possam ser submetidos à perícia grafotécnica...."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000651-10.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

OBIDES DE OLIVEIRA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico nos termos da legislação Vigente que passo a INTIMAR a parte 

requerida acercada de decisão ID 30968779, a seguir 

transcrita:"...INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos os documentos originais do contrato nº 

300316102-7, para que possam ser submetidos à perícia grafotécnica...."

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60794 Nr: 332-30.2017.811.0085

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KVMDC, MCML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Processo nº: 332-30.2017.811.0085 (Código 60794)

 Vistos.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, 

desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

Dessa forma, não havendo questões prejudiciais e preliminares, DOU POR 

SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. 

Nesse ponto, repise-se, que o Ministério Público manifestou pela 

designação de audiência de instrução e julgamento, bem como intimação 

das partes para informarem às provas que ainda pretendem produzir.

A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO como pontos controvertidos: 1) houve mudança na situação 

financeira de quem supre os alimentos ou de quem recebe; e 2) 

adequação ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do 

alimentante.

Dessa feita, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.

Caso haja requerimento de produção de prova em audiência, deverão as 

partes, desde já, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, retornem os autos conclusos para a designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 16 de agosto de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50591 Nr: 507-97.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILA RANGEL AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b, PATRICIA MARTENS - OAB:OAB/MT 18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Considerando que a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

110/111, totalizando a importância de R$ 34.564,92 (trinta e quatro mil, 

quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois 

centavos).DECLARO o herdeiro apresentado habilitado no presente feito, 

em sucessão a falecida, devendo o feito continuar seu trâmite regular. 

Outrossim, DETERMINO a atualização do Sistema Apolo e a retificação da 

capa dos autos. Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a 

não resistência à pretensão.Deixo de condenar em custas processuais, 

nos termos do art. 8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 

7.603/01.REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do 

NCPC.INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.Após, DETERMINO a intimação 

do PATRONO da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

INFORME os dados bancários, da parte AUTORA para a liberação do valor 

relativo ao benefício previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido 

(banco, agência, número da conta e CPF). Ainda, OPORTUNIZO, o patrono 

da parte autora que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu favor. No 

mesmo prazo, poderá justificar a impossibilidade/escusa de fazê-lo.Ainda, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.Após o levantamento dos valores, 

INTIME-SE a parte autora pessoalmente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio interpretado como quitação 

integral.ÀS PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 28 

de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52096 Nr: 781-27.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OVIDIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:3114/MT, IGOR PEIXE MARTINS OLIVEIRA - OAB:25213-0, JOSÉ 

FRANCISCO PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B, Maria Ercilia 

Cotrim Garcia Stropa - OAB:MT/8048-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Dessa forma, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, aporte o respectivo contrato de honorários, visando à 

liberação desta verba diretamente em seu favor. No mesmo prazo, poderá 

justificar a impossibilidade/escusa de fazê-lo.Com a juntada do contrato de 

honorários advocatícios, tendo em vista a apresentação dos dados 

bancários da parte exequente JOSÉ OVIDIO DE OLIVEIRA e de seu 

patrono (fl. 147), PROCEDAM-SE aos atos necessários para a 

transferência dos valores depositados nos autos, observando o 

respectivo quinhão das partes e atentando-se para as determinações 

contidas na Resolução nº 11/2014 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a 

nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais. Com o levantamento dos valores, 

INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para ciência do referido 

levantamento, bem como para pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo silêncio interpretado como quitação integral.Após, 

VOLTEM-ME os autos conclusos para deliberações.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 28 de abril de 

2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53068 Nr: 255-26.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 255-26.2014.811.0085 (Código 53068)

Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MARIA JOSÉ 

SANTOS SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, foi observado o cumprimento integral da obrigação, 

conforme consta às fls. 184/186.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita; (...).

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 184/186 a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 28 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54799 Nr: 57-52.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL BORGES LEAL FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - 

OAB:13237-B/MT

 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

MIGUEL BORGES LEAL FILHO, em desfavor de OI S/A, para:a) DECLARAR 

a inexigibilidade do débito relativo ao contrato n. 0000005043804560 (fl. 

22); b)CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização a título de 

danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo 

IGP-M a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo 

pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do 

Código Civil de 2002 c/c artigo 161, § 1.º do Código Tributário Nacional), a 

contar da data do evento danoso (12/10/2012).CONDENO a parte 

requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos 

do art. 85, §2º, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor 

da condenação.P.R.I.C.Aguarde-se prazo para a interposição de eventual 

recurso, transcorrido este em branco, o devedor terá um no prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento a contar do trânsito em julgado da 

sentença; em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, §1º, do CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta 

para Terra Nova do Norte, 28 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54800 Nr: 58-37.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABÍOLA BARBOSA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - 

OAB:13237-B/MT

 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

FABIOLA BARBOSA DE MACEDO, em desfavor de OI S/A, para:a) 

DECLARAR a inexigibilidade do débito relativo ao contrato n. 

0000005029044155 (fl. 23); b)CONDENAR o requerido ao pagamento de 

indenização a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a ser corrigido pelo IGP-M a partir da presente data (Súmula 362 do 

STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao 

mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c artigo 161, § 1.º do Código 

Tributário Nacional), a contar da data do evento danoso 

(20/10/2014).CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º, fixando os honorários 

advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.P.R.I.C.Aguarde-se 

prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido este em 

branco, o devedor terá um no prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o 

pagamento a contar do trânsito em julgado da sentença; em não efetuando 

o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, §1º, do 

CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 28 de 

abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55622 Nr: 525-16.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANDRÉ DILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 525-16.2015.811.0085 (Código 55622)

Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por JOÃO ANDRÉ DILL 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, foi observado o cumprimento integral da obrigação, 

conforme consta às fls. 130/131.

Devidamente intimada acerca da expedição dos alvarás eletrônicos, a 

parte exequente quedou-se inerte (fl. 136).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita; (...).

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 119/120 a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 28 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59408 Nr: 1077-44.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DE JESUS FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA DE MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 14.432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:OAB/MT-12.691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13245/A

 Certifico que pela presente procedo a intimação das partes acerca do 

despacho proferido nos autos cujo teor passo a transcrever: "Dessa feita, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. Caso 

haja requerimento de produção de prova em audiência, deverão as partes, 

desde já, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão. 

CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela inexistência. 

Após, retornem os autos conclusos para a designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59974 Nr: 1353-75.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação foi interposto TEMPESTIVAMENTE 

pelo requerido(recorrente). Certifico ainda que pela presente passo a 

intimar a parte autora, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias 

apresentar suas contra razões ao referido recurso.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60794 Nr: 332-30.2017.811.0085

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KVMDC, MCML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico que pela presente procedo a intimação das partes acerca da r. 

decisão proferida nos autos cujo teor dispositivo passo a transcrever: 

"Dessa feita, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.

Caso haja requerimento de produção de prova em audiência, deverão as 

partes, desde já, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, retornem os autos conclusos para a designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58555 Nr: 685-07.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLYANA LEMOS EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A OAB/MT

 Processo nº 685-07.2016.811.0085 (Código 58555)

S E N T E N Ç A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizado por POLYANA LEMOS 

EVANGELISTA, em desfavor de OI MÓVEL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial (fls. 04/12) vieram os documentos de fls. 13/24.

A inicial foi recebida às fls. 25/25-v, oportunidade que foi designado 

audiência conciliatória e determinado a citação da parte requerida.

 A parte autora requereu a desistência da ação, conforme petitório de fl. 

27, datado em 09/09/2016.

Devidamente intimada, a parte requerida manifestou concordância com o 

pedido de desistência (fl. 40).

Contestação aportada aos autos às fls. 41/49.

Decisão de fls. 56/56-v determinando o sobrestamento da presente 

demanda conforme Tema 954/STJ, com fundamento no artigo 1.037, inciso 

II, do CPC.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

 DECIDO.

Tendo em vista que a parte autora pugnou pela desistência da ação (fl. 

27), aliado ao fato de que houve a anuência da parte requerida, conforme 

petitório de fl. 40, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos da Lei.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE após as baixas e anotações 

necessárias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 28 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 36158 Nr: 176-23.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR RODRIGUES DE FREITAS, MATEUS 

RODRIGUES DE FREITAS, GEDILZA DE OLIVEIRA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 5.179- O, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 

13969, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:MT 15.969, TIAGO XAVIER DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 15473

 Processo nº 176-23.2009.811.0085 (Código 36158)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado 

pelo BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de MOACIR RODRIGUES DE 

FREITAS e outros, todos devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

manifestação de fls. 221/224.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e consequente extinção da presente ação.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de fls. 

221/224, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

DETERMINO a imediata liberação dos valores bloqueados via sistema 

BACENJUD, no importe de R$ 5.074,16 (cinco mil, setenta e quatro reais e 

dezesseis centavos) em face do executado MOACIR RODRIGUES DE 

FREITAS (CPF: 593.093.421-53).

CONDENO os executados ao pagamento das custas e despesas 

processuais, se de outra forma não pactuaram.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 28 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52511 Nr: 1162-35.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LONI WEBER SIEVERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Processo n° 1162-35.2013.811.0085 (Código 52511)

Vistos.

Compulsando detidamente os autos, em que pese constar a certidão de fl. 

77 oriunda do Departamento Judiciário Auxiliar do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, informando a ausência de recolhimento 

das custas do recurso de apelação interposto às fls. 32/48-v e a 

inexistência de guia vinculada aos autos, constata-se através da 

manifestação da parte requerida às fls. 85/86-v que o preparo do recurso, 

s.m.j., fora devidamente adimplida em tempo hábil, ao passo que o 

comprovante de pagamento da guia apresentada à fl. 49 encontra-se 

ocultada pela comprovação de protocolo emitido pelo sistema PEA.

Sendo assim, visando sanar as alegações da requerida, DETERMINO a 

Serventia do Juízo para que certifique se houve o preparo recursal de 

forma tempestiva.

 Se tempestivo, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, 
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do NCPC), ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do recurso será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem.

Não havendo o preparo recursal e/ou realizado de forma intempestiva, 

INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado às fls. 85/86-v e, via de 

consequência, DETERMINO a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Transcorrido o prazo in albis, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações de praxe.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53595 Nr: 649-33.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA SILVA SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 649-33.2014.811.0085 (Código 53595)

Vistos.

Considerando a apresentação dos dados bancários da parte exequente 

MARLI APARECIDA DA SILVA SCHNEIDER (fl. 123) e o contrato de 

honorários advocatícios (fl. 125), PROCEDAM-SE aos atos necessários 

para a transferência dos valores depositados nos autos (fls. 126/127), 

observando o respectivo quinhão das partes e atentando-se para as 

determinações contidas na Resolução nº 11/2014 do Tribunal Pleno, que 

dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 Com o levantamento dos valores, INTIME-SE pessoalmente a parte 

exequente via postal para ciência do referido levantamento, bem como 

para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53920 Nr: 875-38.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO RODRIGUES PEREIRA, MARIA LOURDES 

AZEVEDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A

 Processo nº 875-38.2014.811.0085 (Código 53920)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

ajuizado por ARNALDO RODRIGUES PEREIRA e MARIA LOURDES 

AZEVEDO PEREIRA, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

manifestação de fls. 405/406.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e consequente extinção da presente ação.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de fls. 

405/406, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, se de outra forma não pactuaram.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56328 Nr: 880-26.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BERNADETE KRAMER, LUIZ CARLOS 

KRAMER, ENILSON ALVES SIQUEIRA, LILIAN SALETE KRAMER, MARCIO 

KRAMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 Processo n° 880-26.2015.811.0085 (Código 56328)

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA 

CONTRA DEVEDOR SOLVENTE proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE, em 

desfavor de MARIA BERNADETE KRAMER e outros, todos devidamente 

qualificado nos autos em epígrafe.

No decorrer do processo, a parte requerida, apesar de regularmente 

intimada para manifestar-se nos autos, quedou-se inerte, conforme 

certidão de fl. 75.

Destarte, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Tendo em vista a desídia processual da parte autora, conforme certidão 

de fl. 75, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57310 Nr: 46-86.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERICA MARIA ARAÚJO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 46-86.2016.811.0085 (Código 57310)

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA 

CONTRA DEVEDOR SOLVENTE proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE, em 

desfavor de WERICA MARIA ARAÚJO DE ALMEIDA, ambos devidamente 

qualificado nos autos em epígrafe.

No decorrer do processo, a parte requerida, apesar de regularmente 
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intimada para manifestar-se nos autos, quedou-se inerte, conforme 

certidão de fl. 77.

Destarte, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Tendo em vista a desídia processual da parte autora, conforme certidão 

de fl. 77, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 28 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58212 Nr: 492-89.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S.A., OI MÓVEL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A OAB/MT

 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por SONIA 

MARIA DE PAIVA, em desfavor de OI MÓVEL S/A, para:a) DECLARAR a 

inexigibilidade do débito relativo ao contrato n. 0005091279615871 (fl. 21); 

b)DEFERIR o pedido de repetição de valores em dobro do valor adimplido à 

fl. 24 (R$ 412,79 – quatrocentos e doze reais e setenta e nove centavos). 

Esse montante contará juros legais de 1% ao mês desde a citação (art. 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo índice do IGP-M a partir de 

cada débito em conta (Súmula 43 STJ), em valor a ser apurado em sede 

de liquidação de sentença;c)CONDENAR o requerido ao pagamento de 

indenização a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a ser corrigido pelo IGP-M a partir da presente data (Súmula 362 do 

STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao 

mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c artigo 161, § 1.º do Código 

Tributário Nacional), a contar da data do evento danoso 

(21/09/2015).CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º, fixando os honorários 

advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.P.R.I.C.Aguarde-se 

prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido este em 

branco, o devedor terá um no prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o 

pagamento a contar do trânsito em julgado da sentença; em não efetuando 

o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, §1º, do 

CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 28 de 

abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58310 Nr: 538-78.2016.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE -MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA ALIANÇA COMPANHIA DE 

CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO LTDA, JOSE APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos da legislação vigente que impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de promover a intimação da parte requerente para, 

querendo, manifestar-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que de direito, tendo em vista o decurso do prazo requerido 

às fls. 47, bem como por encontrar-se o feito paralisado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23936 Nr: 36-96.2003.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO BET, EMA BRUSCO BET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDÉCIO GARCIA, FÁTIMA REGINA 

CONCEIÇÃO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR 

FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Certifico que devidamente intimados, cf. fls. 296, via DJE nº 10485, de 

03/05/2019, publicado no dia 06/05/2019, os requeridos deixaram 

transcorrer in albis o prazo para eventual manifestação. Certifico 

igualmente que pela presente procedo a intimação da parte autora, para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60992 Nr: 428-45.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIRO NASCIMENTO, MARCOS COELHO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que devidamente citados (fls. 37/51) os requeridos deixaram 

transcorrer in albis o prazo se manifestar nos autos. Certifico igualmente 

que pela presente procedo a intimação da parte autora para, qurendo, 

manifestar-se nos autos, no prazo de 15(quinze) dias, requerendo o que 

de direito e/ou adotar as providências necessárias ao prosseguimento do 

feito, relativas ao recolhimento da diligência do Oficial de Justiça para o 

cumprimento da penhora determinada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63785 Nr: 439-40.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO GUSTAVO DURKS, OTMAR IVO 

DURKS, DORIS DURKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DA SILVA PRUDÊNCIO 

- OAB:OAB-SC 19.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 Certifico que devidamente intimada, conforme fls.67, a parte 

requerida/executada, deixou transcorrer in albis o prazo para 

manifestar-se nos autos. Certifico igualmente que devidamente intimada 

acerca da manifestação de fls. 62-63, cf. form 01, a parte autora deixou 

transcorrer in albis o prazo. Certifico finalmente que passo a intimar a 

parte autora, para, querendo, manifestar-se nos autos no prazo de 

15(quinze) dias, requerendo o que de direito e/ou adotando as 

providências necessárias ao prosseguimento do feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010142-58.2015.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DAMACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010142-58.2015.8.11.0085. Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA postulado pela parte exequente PAULO SÉRGIO DAMACENA, 

em desfavor da executada OI S.A. no ID. 9125218. Após o trânsito em 

julgado (ID. 9875746) e pedido de cumprimento de sentença (ID. 9125218), 

sobreveio notícia do deferimento do pedido de recuperação judicial da 

executada e, subsequente, a homologação do plano de recuperação 

judicial. O pedido de Recuperação Judicial foi formulado na data de 

20/06/2016 e teve seu processamento deferido na data de 29/06/2016, 

nos autos do processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante 

a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. 

Infere-se do referido processo que a Assembleia Geral dos Credores foi 

realizada na data de 19/12/2017. Nesse passo, importante destacarmos 

que o instituto da recuperação judicial foi incorporado pelo ordenamento 

jurídico brasileiro por meio da Lei n. 11.101/05, tendo como base o Princípio 

da Preservação da Empresa, deixando de ter como eixo legal a pura 

satisfação da empresa e de seus bens. Dentro desse contexto, vale ainda 

fazer distinção entre os créditos concursais e créditos extraconcursais, 

que no caso da exequente tem como marco a data de 14/09/2017. Quanto 

ao crédito especifico do presente feito, tem-se que sua constituição se 

deu efetivamente na data de 14 de setembro de 2017, correspondente ao 

trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos, se tratando, portanto, 

de créditos extraconcursais. Assim, nos termos do que dispõe o art. 49 da 

mencionada Lei n. 11.101/05, tal crédito está sujeito a Recuperação 

Judicial, senão vejamos: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial 

todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” 

Ademais, nos termos do art. 59 da mesma lei, o plano de recuperação 

judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, ensejando a 

extinção da obrigação original através da constituição de uma nova 

obrigação, nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil, sujeitando o 

devedor e todos os credores ao referido plano. Nesse cenário, torna-se 

evidente que a competência para dar prosseguimento a presente 

execução é da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de Janeiro. Desse modo, ante a incapacidade deste Juízo em dar 

prosseguimento ao feito, cabe a parte exequente, caso tenha interesse na 

constrição de valores em desfavor da executada, diligenciar junto ao Juízo 

da Recuperação Judicial com tal finalidade. Pelo exposto, em consonância 

com a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, e ainda, em observância ao Juízo Universal 

cumulado com o Princípio da Preservação da Empresa, JULGO EXTINTA a 

presente execução. P.R.I.C. DETERMINO a Serventia do Juízo para que se 

expeça Certidão de Crédito em favor do exequente, para que o mesmo 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial. Após o trânsito em 

julgado, devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

de praxe. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura 

digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010142-58.2015.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DAMACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010142-58.2015.8.11.0085. Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA postulado pela parte exequente PAULO SÉRGIO DAMACENA, 

em desfavor da executada OI S.A. no ID. 9125218. Após o trânsito em 

julgado (ID. 9875746) e pedido de cumprimento de sentença (ID. 9125218), 

sobreveio notícia do deferimento do pedido de recuperação judicial da 

executada e, subsequente, a homologação do plano de recuperação 

judicial. O pedido de Recuperação Judicial foi formulado na data de 

20/06/2016 e teve seu processamento deferido na data de 29/06/2016, 

nos autos do processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante 

a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. 

Infere-se do referido processo que a Assembleia Geral dos Credores foi 

realizada na data de 19/12/2017. Nesse passo, importante destacarmos 

que o instituto da recuperação judicial foi incorporado pelo ordenamento 

jurídico brasileiro por meio da Lei n. 11.101/05, tendo como base o Princípio 

da Preservação da Empresa, deixando de ter como eixo legal a pura 

satisfação da empresa e de seus bens. Dentro desse contexto, vale ainda 

fazer distinção entre os créditos concursais e créditos extraconcursais, 

que no caso da exequente tem como marco a data de 14/09/2017. Quanto 

ao crédito especifico do presente feito, tem-se que sua constituição se 

deu efetivamente na data de 14 de setembro de 2017, correspondente ao 

trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos, se tratando, portanto, 

de créditos extraconcursais. Assim, nos termos do que dispõe o art. 49 da 

mencionada Lei n. 11.101/05, tal crédito está sujeito a Recuperação 

Judicial, senão vejamos: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial 

todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” 

Ademais, nos termos do art. 59 da mesma lei, o plano de recuperação 

judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, ensejando a 

extinção da obrigação original através da constituição de uma nova 

obrigação, nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil, sujeitando o 

devedor e todos os credores ao referido plano. Nesse cenário, torna-se 

evidente que a competência para dar prosseguimento a presente 

execução é da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de Janeiro. Desse modo, ante a incapacidade deste Juízo em dar 

prosseguimento ao feito, cabe a parte exequente, caso tenha interesse na 

constrição de valores em desfavor da executada, diligenciar junto ao Juízo 

da Recuperação Judicial com tal finalidade. Pelo exposto, em consonância 

com a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, e ainda, em observância ao Juízo Universal 

cumulado com o Princípio da Preservação da Empresa, JULGO EXTINTA a 

presente execução. P.R.I.C. DETERMINO a Serventia do Juízo para que se 

expeça Certidão de Crédito em favor do exequente, para que o mesmo 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial. Após o trânsito em 

julgado, devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

de praxe. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura 

digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010075-59.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIANE BATISTA ALABARCES (EXEQUENTE)

LOJA NORTE SUL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA VAILANTE DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias, eis que infrutífera a ordem de 

Bacenjud.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-06.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ALECSANDRA FERREIRA SANCHEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000121-06.2019.8.11.0085. Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 

355 do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de dilação 

probatória. O presente caso se refere à relação de consumo, nos termos 

dos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, 

pois, as disposições do aludido diploma legal. Ao compulsar detidamente 

os autos verificou-se que o pedido postulado pela autora não merece 

acolhimento. Explica-se. A parte autora adquiriu em 28/12/2013 um 
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Refrigerador da Marca Eletrolux, modelo 2PT DF80X 127V Inox, conforme 

nota fiscal aportada no ID. 18484422. Ocorre que, seguindo afirma, após a 

entrega do refrigerador, constatou-se defeitos internos, tais como 

rachadura interna da caixa, que se tornou imprópria para a sua finalidade. 

Informa nos autos que após a visita técnica os problemas persistiram, ao 

passo que a troca ou reparo não foi atendida até a presente data, somado 

ao fato que no ano de 2016 o eletrodoméstico parou de funcionar. Ora, 

diante dos fatos informados na inicial, extrai-se que a parte autora tomou 

ciência do vício apresentado no produto logo após a sua entrega, ou seja, 

no ano de 2013, quando então se iniciou o prazo de 90 (noventa) dias 

para reclamação (art. 26, II, e § 3º, do CDC). Contudo, não há sequer 

notícia nos autos da data em que efetivamente formulou a reclamação 

perante o fornecedor/fabricante (se é que isso foi feito) e eventual 

resposta negativa, inexistindo, pois, causa obstativa da decadência (art. 

26, § 2º, CDC). De modo que, levando-se em consideração o ano da 

aquisição do refrigerador inafastável a conclusão de que o direito da 

autora de reclamar pelo alegado vício se encontra fulminado pela 

decadência. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: “DECADÊNCIA O 

consumidor tem o prazo de noventa dias para reclamar de vícios 

aparentes do produto prazo que foi ultrapassado, pois não há prova de 

que foi feita reclamação ao fornecedor, que suspenderia o prazo 

decadência bem reconhecida inteligência do artigo 26, inciso II, do Código 

de Defesa do Consumidor recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado 

0002881-41.2014.8.26.0007; Relator (a): Jurandir de Abreu Júnior; Órgão 

Julgador: 2ª Turma Recursal Cível e Criminal; Datado Julgamento: 

26/10/2017; Data de Registro: 26/10/2017).” Neste viés, reconhecida a 

decadência do direito da autora de reclamar pelo vício do produto, pois 

exercido em prazo superior depois de evidenciado o problema, de rigor a 

improcedência do pedido inicial. Diante disso, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado por ALECSANDRA FERREIRA SANCHES em face de 

ELECTROLUX DO BRASIL S/A, extinguindo o processo com resolução do 

mérito (art. 487, II, CPC). P.R.I.C. Sem custas e honorários (art. 55, parte 

inicial, da Lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura 

digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-59.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

J.M. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CALEBE PEREIRA DE SOUSA OAB - MT0021431A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000402-59.2019.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, atendido o 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando os autos 

verifica-se que a parte autora alegou em sede de impugnação à 

contestação (ID. 24289438) a falsificação dos recibos emitidos em face do 

requerido nos IDs. 24065322. No mais a requerida, em pedido contraposto 

(ID. 24065317), relatou o fornecimento de sementes de baixa qualidade, 

por parte do autor, para o replantio da safra do ano de 2015/2016, 

deixando, ainda, sem a devida assistência técnica, pugnando ao final pela 

condenação do autor em danos materiais e morais concernentes aos 

prejuízos sofridos em decorrência de sua conduta. Desta feita, não 

obstante as alegações das partes, entendo necessária a realização da 

prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante nos recibos 

emitidos pertence ao autor, bem como se as sementes fornecidas pelo 

autor possuem boa qualidade ou não. Desse modo, verificada a 

complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não 

resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude 

processual devida, a questão na Justiça Comum. Nesse sentido: 

“JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO 

UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é 

necessária à solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em 

obediência ao contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido 

unilateralmente por uma das partes para afastar a incompetência dos 

Juizados Especiais para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já 

recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 

(TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 

0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação no DJE : 

23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 2014, Relator 

FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-29.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NARDI OAB - MT24204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 25/07/2019 

às 14h00min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-29.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NARDI OAB - MT24204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do PROMOVENTE acerca do RECURSO INOMINADO 

apresentado nos autos, para querendo, manifestar-se no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-23.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON SOARES ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte PROMOVIDA da audiência designada para o dia 

02.07.2020 às 13h30min, informando que a ausência do requerido poderá 

ensejar à revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-17.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000409-17.2020.8.11.0085 POLO ATIVO:MARISA 

TERESINHA VESZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARISA 

TERESINHA VESZ POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA 

DO NORTE Data: 02/07/2020 Hora: 16:00 , no endereço: AVENIDA 12 DE 

ABRIL, 1000, CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 . 

29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-22.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA NORTE SUL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON CLEITON WEBER MANTOAN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte PROMOVENTE da audiência designada para o dia 

02.07.2020 às 15h30min, informando que a ausência do autor poderá 

acarretar a extinção da ação e possível condenação em custas 

processuais (art. 51, I e §2º da Lei nº 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-24.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SACHET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000415-24.2020.8.11.0085 POLO ATIVO:DIEGO SACHET 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARISA TERESINHA VESZ, TIAGO 

FRIGHETTO POLO PASSIVO: OI MÓVEL S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA 

NOVA DO NORTE Data: 02/07/2020 Hora: 16:30 , no endereço: AVENIDA 

12 DE ABRIL, 1000, CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 

78505-000 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 36948 Nr: 962-67.2009.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANDRO UGOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRT CELULAR - BRASIL TELECOM S/A, SPC 

-BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉZAR DOMINGUEZ - 

OAB:MT/8.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS TADEU DA SILVA - 

OAB:203.026 OAB/SP, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A OAB/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o 

cumprimento da obrigação pela executada BRASIL TELECOM S/A, nos 

termos do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC.O valor 

remanescente prosseguirá em relação ao executado SPC 

BRASIL.DETERMINO a Serventia do Juízo para que certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença de fls. 215/217 em relação a executada SPC 

BRASIL.Se transitada em julgado, considerando que não houve, s.m.j., a 

intimação da parte SPC BRASIL para o cumprimento da sentença, 

REMETA-SE o processo eletrônico à Contadoria do Juízo para realização 

do cálculo do valor exequendo remanescente.Após, INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC).Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE. Não efetuado o 

pagamento, REMETA-SE o processo eletrônico novamente à Contadoria do 

Juízo para elaboração de novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada.Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta para Terra 

Nova do Norte, 28 de abril de 2020.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000373-33.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000373-33.2019.8.11.0077. AUTOR(A): MARIA FRANCISCA DE JESUS 

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. A parte 

autora requereu os benefícios da gratuidade da justiça, o que foi 

indeferido, e, intimada a parte autora para que realizasse o pagamento das 

custas e despesas de ingresso, decorreu o prazo de 15 (quinze) dias 

sem a comprovação da quitação, não restando alternativa a esse juízo 

senão determinar o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, DETERMINO O CANCELAMENTO 

DA DISTRIBUIÇÃO, com fundamento no art. 290 do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios, eis que não foi 

perfectibilizada a relação processual, consoante entendimento do Eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA PLEITEADA NAS RAZÕES RECURSAIS – DEMONSTRAÇÃO DE 

SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO – 

EFEITO DO BENEFÍCIO – EX NUNC – DECISÃO DETERMINANDO O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM 

JUDICIAL E PEDIDO DE DESISTÊNCIA – CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC) – EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO 

PERFECTIBILIZADA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS DESCABIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Para a concessão dos benefícios da gratuidade 

da justiça cabe à pessoa física ou jurídica demonstrar não ter condições 

de suportar os encargos do processo. Quando os argumentos e 

documentos colacionados nos autos se mostram suficientes para 

demonstrar que a parte necessita da concessão de gratuidade da justiça, 

tal benefício deve ser deferido. O requerimento para a concessão da 

assistência judiciária gratuita formulado e deferido na seara recursal, 

possui efeito ex nunc, não atingindo atos pretéritos. Se o pedido de 

desistência da demanda é postulado antes da citação e dentro do prazo 

concedido pelo juiz para efetuar o pagamento das despesas iniciais, a 

DISTRIBUIÇÃO da ação deve ser CANCELADA, sendo descabida a 
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condenação ao pagamento das CUSTAS. (TJMT - N.U 

1006806-18.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019) P.R.I.C. 

Arquive-se imediatamente, com baixa na distribuição. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 28 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000593-31.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE OLIVEIRA SURUBI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000593-31.2019.8.11.0077. AUTOR(A): WAGNER DE OLIVEIRA SURUBI 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. 1- 

Acolho a preliminar de inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo, por entender que não há prejuízo 

processual à parte autora, vez que a empresa já compareceu 

espontaneamente aos autos e apresentou contestação conjunta com a ré 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS; e por entender que 

tal medida vai ao encontro dos postulados de celeridade e economia 

processual, vez que evita posterior necessidade de direito de regresso 

em caso de condenação. 2- Nomeio como perita, independentemente de 

compromisso, a Dra. Weslainy Ponce Silva, CRM-MT 10.918, endereço: 

Rua José Martins Monteiro, 1943B, Boa Vista, Pontes e Lacerda/MT, CEP 

n. 78250-000, e-mail weslainy_ponce01@hotmail.com, telefone (65) 

99692-4341, para responder aos quesitos, devendo ser intimada desta 

nomeação. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC, bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, 

sob pena de preclusão. Com fundamento no art. 373, §1º, do Código de 

Processo Civil, determino que o ônus financeiro de produção da prova 

pericial recaia sobre o réu, haja vista a hipossuficiência do autor e a 

dificuldade de nomeação de perito médico nesta Comarca. Arbitro 

honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a serem 

custeados pelo réu, haja vista a complexidade do exame e o local de sua 

realização, tendo em vista que o perito nomeado deverá se deslocar da 

Capital até esta Comarca para a realização da perícia médica. Autorizo o 

parcelamento dos honorários em até quatro vezes iguais e mensais. 

Intime-se o réu para realizar o depósito dos honorários periciais, no prazo 

de 20(vinte) dias, comprovando nos autos. Comprovado o depósito, 

intime-se o perito para designar data e hora da perícia médica junto ao 

Cartório da Vara Única, a ser realizada no prédio do Fórum desta 

comarca, devendo as partes ser intimadas para a realização do exame. O 

respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da efetivação do exame médico. Após a juntada do laudo pericial, 

intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias 

em consonância ao art. 477, §1º, do NCPC. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 29 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000565-63.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000565-63.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: SILVIO SILVEIRA EXECUTADO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Considerando a 

concordância das partes, nos termos do artigo 487, III, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO os cálculos do ID 25121882, prejudicada 

eventual impugnação oposta pela parte executada. P.R.I. Nos termos do 

art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta 

decisão, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

RPV/precatório, conforme o valor do débito. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 28 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000833-20.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000833-20.2019.8.11.0077. AUTOR(A): SUZANE SILVA DE OLIVEIRA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Acolho os 

embargos de declaração do ID 31512938 para declarar a nulidade da 

sentença do ID 31117026, que também não guarda relação com os autos. 

Passo à análise do pedido correto. SUZANE SILVA DE OLIVEIRA propôs a 

presente ação de AUXÍLIO MATERNIDADE RURAL em desfavor do INSS - 

Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos, 

sustentando que reúne todos os requisitos fáticos e legais para 

procedência do pedido, mas que o benefício foi negado pela autarquia 

federal. A parte requerente juntou os documentos comprobatórios, com 

comunicação de decisão com indeferimento do pedido administrativo. O 

INSS apresentou contestação, pedindo a improcedência do pedido inicial. 

Realizada a audiência de instrução, foram ouvidas testemunhas. É o 

relatório. DECIDO. A Lei 8.213/91, em seu artigo 71, prevê que “o 

salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 

120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias 

antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e 

condições previstas na legislação no que concerne à proteção à 

maternidade”. O parágrafo único do art. 39 da Lei 8.213/91 dispõe que 

“para a segurada especial fica garantida a concessão do 

salário-maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, 

nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do início do benefício”. 

Por sua vez, o art. 25, III, da Lei 8.213/91 reduziu a carência para 10 (dez) 

contribuições mensais. Além disso, é cediço que a prova unicamente 

testemunhal não é suficiente para comprovação da atividade rurícola, 

conforme Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e Súmula 

149 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 27 do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região – Não é admissível prova exclusivamente 

testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de atividade 

urbana e rural Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça – A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Partindo 

desses preceitos, observo que foram juntados aos autos pela parte 

autora diversos documentos, que constituem início de prova material do 

vínculo ruralista da parte autora. Esse início de prova material foi 

completado pela prova oral colhida em audiência, conforme se evola dos 

termos de oitiva. Dessa forma, verifica-se que a parte autora comprovou o 

exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses suficiente para atender à 

carência do referido benefício, e foi demonstrado o efetivo nascimento da 

criança, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgado procedente. Por 

se tratar de pedido de salário-maternidade, ainda que julgado procedente o 

pedido, a tutela de urgência não pode ser deferida, vez que a prestação 

não tem caráter continuado e, assim, a antecipação do provimento 
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jurisdicional teria caráter satisfativo e esgotaria o objeto da demanda. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o réu a pagar à 

parte autora o valor equivalente ao benefício pleiteado, conforme segue: 

1- o nome do segurado: SUZANE SILVA DE OLIVEIRA 2- o benefício 

concedido: SALÁRIO-MATERNIDADE RURAL 4- a renda mensal atual: UM 

SALÁRIO MÍNIMO 5- a data de início do benefício – DIB: 19/07/2018 (data 

do nascimento da criança) 6- a renda mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO 

MÍNIMO 7- prazo do benefício: 120 (cento e vinte) dias a contar da DIB. Por 

ocasião do pagamento, deverá ser observada a prescrição quinquenal 

retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1.492.221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir 

da citação, a teor da Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os 

juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a 

partir da citação válida”). TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: 

Determino que a correção monetária se dê na forma das Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. 

Região e Superior Tribunal de Justiça (Súmula 111 STJ – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC 

(STJ REsp 1.735.097-RS). Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Após o trânsito em julgado e feitas as anotações 

de estilo, arquivem-se com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 28 

de abril de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000976-09.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

(IMPETRADO)

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000976-09.2019.8.11.0077. IMPETRANTE: SINDICATO DOS AGENTES 

COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO IMPETRADO: 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE Vistos, etc. O 

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO impetrou MANDADO DE SEGURANÇA contra ato 

praticado pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, pedindo a concessão de medida liminar para 

"CANCELAR/ANULAR o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO e 

DESMEMBRAR do Edital 001/2019 a categoria dos Agentes Comunitários 

de Saúde e que publiquem novo Edital para a realização de PROCESSO 

SELETIVO PÚBLICO, para admissão de Agente Comunitário de Saúde em 

consonância com a Lei Federal 11.350/2006 e EC 51/2006; bem como com 

as legislações municipais Lei 424/1990 e Lei 002/2006" ou, 

subsidiariamente, para SUSPENDER o ato e determinar que o impetrado 

realize o desmembramento do Edital para retirar a categoria dos Agentes 

Comunitários de Saúde". A apreciação da liminar foi postergada para 

depois das informações da autoridade coatora. A autoridade coatora 

apresentou informações no ID 27624079 sustentando que em 19/12/2019 

a referida vaga foi excluída do certame, por conveniência da 

Administração, e pediu a extinção do feito pela perda superveniente do 

objeto. Intimadas as partes para se manifestar a respeito, decorreu o 

prazo legal sem manifestação. É o relatório. DECIDO. Considerando que a 

autoridade coatora, motu proprio, excluiu a vaga de Agente Comunitário de 

Saúde Do Edital 001/2019, antes mesmo da apreciação da liminar, verifico 

a perda superveniente do interesse de agir da impetrante, vez que o 

processo não mais se reveste de utilidade/necessidade. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão da isenção prevista na Constituição 

Estadual e art. 25 da Lei 12.016/2009. P.R.I. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com baixa. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 29 de abril de 

2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000152-50.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON VALERIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000152-50.2019.8.11.0077. AUTOR(A): DILSON VALERIO DA SILVA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. DILSON VALÉRIO DA SILVA propôs a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

em desfavor de BANCO BMG S/A objetivando a procedência do pedido 

inicial para: "a) declarar a inexistência da relação jurídica em relação ao 

Contrato nº. 14554484 e nº 14537462 determinando-se que o Banco 

EXCLUA imediatamente a RMC do benefício previdenciário, bem como para 

condenar o banco Réu a devolver em dobro os valores indevidamente 

descontados, a ser apurado em fase de liquidação; b) a condenação da 

Ré a restituição, de forma dobrada, do valor indevidamente descontado do 

benefício previdenciário da parte autora, totalizando R$ 5.140,00, em 

razão da má-fé empregada na conduta; c) a condenação ao pagamento 

de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00; d) 

subsidiariamente, requer, caso apresentado o contrato, seja declarada 

sua nulidade, em conformidade com as razões expostas alhures; e) A 

condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, na proporção de 20% sobre o valor da condenação". Alega 

que teve descontos mensais em folha de pagamento perpetrados pela ré, 

referentes a contrato bancário que alega não ter celebrado. Com a inicial 

vieram diversos documentos. Foi deferida a justiça gratuita (ID 19129542). 

A parte ré apresentou contestação aduzindo quanto à legalidade da 

contratação e inexistência de ato ilícito. Pediu a improcedência do pedido 

inicial. Juntou documentos. Intimada para impugnar a contestação, a parte 

autora manifestou apenas "ciente". É o relatório. DECIDO. Não havendo 

provas a produzir em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. MÉRITO DA AÇÃO 

O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo 

que ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). O Superior Tribunal de Justiça assevera 
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ainda que “é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão 

judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários 

sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação 

pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). A pretensão da parte 

autora é a declaração de inexigibilidade do débito e a indenização por 

danos morais decorrentes da inscrição de reserva de margem de débito 

em sua folha de pagamento de aposentadoria. Cumpre esclarecer que a 

relação tratada nos autos é de consumo (prestação de serviços 

bancários), devendo incidir ao caso todos os princípios e normas do 

Código de Defesa do Consumidor. A parte ré, em sua contestação, 

afirmou a regularidade do débito e juntou aos autos contrato assinado pela 

parte autora e outros documentos que comprovam de forma suficiente a 

efetiva contratação. Intimada, a parte autora sequer refutou os 

argumentos da parte ré, limitando-se a manifestar "ciente" (ID 31292627). 

Assim, é forçoso reconhecer que o conjunto probatório dos autos indica 

que a parte ré comprovou de forma satisfatória a regularidade do débito, 

de forma que a inclusão do nome da parte autora nos cadastros restritivos 

de crédito constitui exercício regular de direito do credor e não constitui 

ato ilícito. A parte autora não se desincumbiu do ônus processual de 

comprovar o fato constitutivo do seu direito. Inexistindo ato ilícito, não há 

que se falar em dever de indenizar, devendo ser julgado improcedente o 

pedido indenizatório. Verifica-se que a parte autora afirmou na petição 

inicial que não efetuou a contratação, sendo que posteriormente ficou 

provado nos autos que realmente contratou com a parte ré. Assim, 

percebe-se que a parte autora tentou alterar a verdade dos fatos. Tal 

comportamento é considerado litigância de má-fé (art. 80 do Código de 

Processo Civil), razão pela qual com fundamento no art. 81 do Código de 

Processo Civil, condeno a parte autora a pagar à parte ré: a) multa no 

valor de 10% do valor corrigido da causa; e b) indenização pelas 

despesas que efetuou com o processo, as quais arbitro em R$ 1.000,00 

(hum mil reais). De igual forma, verifica-se que os procuradores da parte 

autora infringiram os deveres processuais de expor os fatos em juízo 

conforme a verdade e de não formular pretensão quando ciente de que é 

destituída de fundamento (art. 77, I e II do Código de Processo Civil), razão 

pela qual, com fundamento no art. 77, §6º, do Código de Processo Civil, 

determino a remessa de ofício à OAB/MT, com cópia integral dos autos 

eletrônicos, para apuração da responsabilidade disciplinar dos advogados 

da parte autora. Por fim, a litigância de má-fé é incompatível com a 

concessão do benefício da gratuidade de justiça, eis que reservado aos 

hipossuficientes como garantia de acesso à justiça. Logo, impõe-se a 

revogação da justiça gratuita outrora deferida ao litigante de má-fé, vez 

que configurado o abuso do direito de ação. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM 

DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de 

contrato devidamente assinado pela recorrente, resta demonstrada a 

relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a negativação 

questionada na inicial. 2. Age de má-fé a autora que efetuou a contratação 

dos serviços com o requerido e nega a contratação, com tentativa de 

induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse 

desnecessariamente. 3. Recurso conhecido e não provido. (MT – Turma 

Recursal - N.U 1001111-46.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/03/2020, 

Publicado no DJE 12/03/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. O benefício em questão tem 

como objetivo proporcionar o acesso dos necessitados à justiça, e não 

abrigar condutas temerárias. Deve ser mantida, por conseguinte, a 

decisão que revogou o beneplácito outrora concedido à autora. Negado 

seguimento ao agravo, em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento 

Nº 70059968727, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 29/05/2014) Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado na presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO proposta por DILSON VALERIO DA 

SILVA em desfavor de BANCO BMG S/A para: a) revogar a tutela de 

urgência, acaso deferida; b) condenar a parte autora a pagar à parte ré 

multa por litigância de má-fé no montante de 10% do valor corrigido da 

causa, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação 

(Súmula 54 STJ); c) condenar a parte autora ao pagamento de 

indenização à parte ré pelas despesas que efetuou com o processo, no 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com correção monetária a partir 

desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da 

citação (Súmula 54 STJ); d) determinar a remessa de ofício à OAB/MT, 

com cópia integral dos autos eletrônicos, para apuração da 

responsabilidade disciplinar dos advogados da parte autora. E, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO A JUSTIÇA GRATUITA outrora 

concedida à parte autora e condeno-a ao pagamento de todas as custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 

10% sobre o valor atualizado da causa. P.R.I. Transitada em julgado, 

intime-se a parte ré para formular pedido de cumprimento de sentença em 

15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com 

baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 29 de abril de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000592-46.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZIA DE OLIVEIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação das partes sobre cálculo da contadoria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-23.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000794-23.2019.8.11.0077. REQUERENTE: ANA MARIA DE 

OLIVEIRA INACIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro à 

parte recorrente os benefícios da justiça gratuita. Recebo o recurso 

apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à parte 

recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). Intime-se 

a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) 

dias corridos. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem 

manifestação, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as 

homenagens e cautelas de estilo. Vila Bela da Santíssima Trindade, 29 de 

abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-08.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000795-08.2019.8.11.0077. REQUERENTE: ANA MARIA DE 

OLIVEIRA INACIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro à 

parte recorrente os benefícios da justiça gratuita. Recebo o recurso 

apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à parte 

recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). Intime-se 

a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) 

dias corridos. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem 

manifestação, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as 

homenagens e cautelas de estilo. Vila Bela da Santíssima Trindade, 29 de 

abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-15.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000801-15.2019.8.11.0077. REQUERENTE: ANA MARIA DE 

OLIVEIRA INACIO REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos, etc. 

Defiro à parte recorrente os benefícios da justiça gratuita. Recebo o 

recurso apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à 

parte recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). 

Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 

10(dez) dias corridos. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o 

prazo sem manifestação, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com 

as homenagens e cautelas de estilo. Vila Bela da Santíssima Trindade, 29 

de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-82.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000803-82.2019.8.11.0077. REQUERENTE: ANA MARIA DE 

OLIVEIRA INACIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro à 

parte recorrente os benefícios da justiça gratuita. Recebo o recurso 

apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à parte 

recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). Intime-se 

a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) 

dias corridos. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem 

manifestação, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as 

homenagens e cautelas de estilo. Vila Bela da Santíssima Trindade, 29 de 

abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000590-76.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE AUGUSTA COELHO DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000590-76.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: LIDIANE AUGUSTA 

COELHO DE BARROS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS A sentença dispensa relatório, 

consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Considerando a 

concordância das partes quanto ao valor executado nos autos, em razão 

de sua manifestação expressa ou do decurso de prazo sem 

manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que possa produzir 

seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, 

via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, 

com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. SERVE A 

PRESENTE DECISÃO, ACOMPANHADA DO CÁLCULO ATUALIZADO, 

COMO OFÍCIO REQUISITÓRIO (RPV) a ser encaminhado ao ente devedor 

via PJE, conforme art. 6º do Provimento nº 20/2020-CM. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, conclusos 

para realização de sequestro do valor bruto atualizado, na forma do art. 8º 

do Provimento nº 20/2020-CM. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 29 de 

abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 126358 Nr: 2867-41.2018.811.0102

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SORRISÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, CLÁUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - OAB:26.572, 

CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14.485, FERNANDA 

ROSA BARBOSA - OAB:26.724-B, ISABELLA FANINI FRANKLIN - 

OAB:22.714, LARISSA MITER SIMON - OAB:21.400, PRISCILA GARCIA 

MOREIRA - OAB:20.198, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 126358

Vistos.

 1) Cumpra-se imediatamente a decisão proferida pelo e. Tribunal de 

Justiça (ref. 159).

2) Expeça-se mandado de restituição em favor da recuperanda, devendo 

ser cumprido pelo Administrador Judicial, juntamente com o Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo máximo de 48 horas;

3) Intime-se o Administrador Judicial imediatamente, pelos meios 

disponíveis, dada a urgência, certificando-se nos autos;

4) Intime-se a recuperanda para que informe os dados bancários para 

levantamento dos valores bloqueados em suas contas (ref. 144);

5) Intime-se a recuperanda para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente nos autos todos os documentos faltantes no plano de 

recuperação judicial apresentado, indicados pelo Administrador Judicial.

6) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos imediatamente.

Intimem-se.

 Cientifique-se o Ministério Público.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114226 Nr: 501-63.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - 

OAB:14027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem acerca 

do cálculo juntado à ref. 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 118425 Nr: 2208-66.2017.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JLH, EAH, AMMH, IH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDFMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 118425

VISTOS.

 Em tempo e considerando a publicação da Portaria-Conjunta nº 249 e da 

Portaria-Conjunta nº 281, da Corregedoria-Geral da Justiça e do TJMT, que 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho e o prorrogou até o dia 30 de 

abril de 2020, respectivamente, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19, e observada a readequação da 

pauta de audiências deste juízo em detrimento das Portarias acima 

mencionadas, REDESIGNO a audiência aprazada nos autos para o dia 06 

DE JULHO DE 2020, às 15h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-18.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LARA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA BEATRIZ NICOLI (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000035-18.2018.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - MT0022002A, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

VERA - CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 24/07/2020 Hora: 09:20 , 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. VERA, 29 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-58.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE OLIVEIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000819-58.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - 

MT0016512A, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 

24/07/2020 Hora: 09:40 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 29 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000129-29.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0006280A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo nº 1000129-29.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O 

INTIMAR as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem acerca 

do cálculo de liquidação de débito juntado no processo. VERA, 29 de abril 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000247-05.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo nº 1000247-05.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O 

INTIMAR as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem acerca 

do cálculo de liquidação de débito juntado no processo. VERA, 29 de abril 

de 2020.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-13.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AVENIDA OTAWA, 1729, 

ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

JORGE HASSIB IBRAHIM PROCESSO n. 1000046-13.2019.8.11.0102 Valor 

da causa: R$ 14.753,11 ESPÉCIE: [Seguro, Indenização por Dano Moral, 

Seguro, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SERGIO PEREIRA DE 

SOUZA Endereço: RUA BUENOS AIRES, 1433 B, centro, VERA - MT - CEP: 

78880-000 POLO PASSIVO: Nome: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL 
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DE SEGUROS Endereço: SUL AMÉRICA - CIA NACIONAL DE SEGUROS, 

121, RUA BEATRIZ LARRAGOITI LUCAS 121, CIDADE NOVA, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20211-903 Senhor(a): REQUERIDO: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS A presente carta eletrônica, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas, bem como a sua intimação para comparecer à audiência 

de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 24/07/2020 Hora: 

09:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

VERA, 29 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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